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våningar i
Högmasten snart
verklighet
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INNEHÅLL

Anders Wahrer, VD, Dockan Exploatering:

BLICKARNA RIKTAS
MOT DOCKAN

I

förra numret av Dockanbladet
pratade jag om Dockan som
mötesplats. Och nu när jag ser
tillbaka på månaderna som gått,
är detta verkligen en profil som
fortsatt att utmärka oss. Som du kan läsa i
det här numret sjuder till exempel Media
Evolution City av kontaktskapande och
företagande, vi presenterar några goda
exempel på företag som flyttar till Dockan
för att ge sina rörelser nya kontaktytor,

och konstaterar stolt att Idols auditiondag
på Glasklart drog rekordmånga ansökande.
Notera också att när Skånes alla parter
som utvecklar regionen ska samlas, är det
Dockan man väljer. För andra året i rad
arrangeras seminarie- och mingeldagen
”Mötesplats Skåne” den 15 augusti.
Ytterligare ett exempel är att seglingstävlingen M32 Cup återvänder till Dockan
efter de framgångsrika tävlingsdagarna
förra året, för att låta seglingseliten göra upp

i ett verkligt stormöte. Jag rekommenderar
alla att komma ner och titta.
Slutligen vill jag nämna ett mindre
angenämt öga som riktades mot Dockan
under vintern som gick – stormens öga.
Hamnen klarade sig relativt väl i de hårda
vindarna, men pirarmen fick ta ordentligt
med stryk. Detta återställs just nu och
uppbyggnadsarbetet pågår. Allt ska vara
klart till att båtsäsongen drar igång på allvar.
Trevlig läsning!

Dockan – där Malmö möter havet

14

Högmasten reser
sig mot skyn
4

22

PRYLAR

Det finns alltid
roliga, nya saker att
upptäcka i butikerna
runt Dockan. Vi visar
några av dem.

Dockanbladet
guidar dig till alla
restauranger och
caféer.

5

10

NYA PÅ
DOCKAN

Naprapatlandslaget
och frisörsalongen
Take Hair har
just packat upp
flyttkartongerna.

IDOL 2014

10-års jubilerande
TV-programmet Idol
valde Dockan som
plats för audition. Och
slog rekord.

26

FÖRETAG
PÅ MEC

Carina Haeggblom
berättar om
framgångssagan Foo
Café, ett av företagen
som växer på Media
Evolution City.

6
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Dockanprofilen
Staffan Wictorin
gläntar på dörren
till sin lägenhet med
havet som konstant
följeslagare.

Den 15 augusti träffas
regionens mest
inflytelserika parter
för andra året i rad,
med Skånes framtid på
agendan.

STAFFAN
WICTORIN

10
2
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MÖTESPLATS
SKÅNE

3

PRYLAR VI GILLAR

I höst bjuder Kenneth Kvarnström
på en dubbel danskväll med
Skånes Dansteater och Kulturhuset
Stadsteaterns danskompani i
DOUBLEtake. Foto Jeffery Richt.

Ren och fin
LloydsApotek
Dr. Bronner’s står

10 ÅRS JUBILEUM

Idol slog
rekord

för gammaldags
kvalitet och enkelhet.
Samtliga produkter är
organsikt certifierade
enligt USDA National
Organic Program och
rättvisemärkta (Fairtrade).
Alla förpackningar är
även tillverkade av 100%
återvunnet material.

Det kan inte varit
många som missade
det stora auditioneventet på Glasklart när Idolturnén
kom till Malmö och
Dockan den 22 mars.

Vadderat
Telia företag
Golla G-väskan är vadderad och skyddar din iPad eller laptop.
Locket är magnetiskt och gör att du snabbt kan öppna och
stänga. Det kompakta formatet ger dig en sportig look.

Cace in a cup
Ebba Blom
Krämig ckokladkaka i en kopp – bara
en minut i micron. Maximal njutning
för minimal ansträngning.

Dockan sätter dansen på kartan
AT T S K Å NES DA NS TEATER , som den enda av Malmös kulturinstitutioner, ligger på Dockan har nog
inte undgått många. Under våren har man bjudit på ett digert program, med lunchdans som blivit
något av en klassiker, egna stora produktioner och för den yngsta publiken Fika Titta Dansa som
uppskattats av både barn och vuxna.
Nu fortsätter programmet den 7 och 8 augusti med Sommxardans i Pildammarna. Detta blir
Skånes Dansteaters bidrag till Malmö Sommarscen, med fri entré. Under bar himmel bjuds alla danssugna på smakprov från det gångna årets repertoar, samt smakprov på kommande nyheter.
Den 4-31 oktober bjuder sedan en av Sveriges mest respekterade koreografer, Kenneth Kvarnström på en dubbel danskväll med Skånes Dansteater och Kenneths danskompani i helaftonsföreställningen DOUBLEtake. Det blir kvällar av ren dansglädje där rörelsens kraft och skönhet genomsyrar koreografi, kostym, scenografi, ljus och musik. 

Nyttigt
Bryggans bageri & café
Pressad färsk frukt på flaska från
Loviseberg söder om Stockholm.
Råsaften är inte värmebehandlad
eller på annat sätt hållbarhetsbehandlad vilket gör att den
behåller sin naturligt goda smak.

4
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Kön av unga, hoppfulla och
mer eller mindre begåvade
ansökande slingrade sig
lång vid Dockplatsen.
Några var där med
stora ambitioner, andra
för att bara vara en del av
den stora händelsen och
få en glimt av kändisarna
i juryn, Laila Bagge Wahlgren, Alexander Bard och
Anders Bagge. Eller att
kanske till och med fångas
av TV4s kameror och få en
pratstund med programledaren Per Lernström.
Idol firar 10-årsjubileum
och under hela auditionturnén har man slagit
deltagarrekord varhelst
man dragit fram. Så också
i Dockan.
Hur det går för de tävlande från Malmö får vi se i
höst när programserien går
igång med slutauditions
och fredagsfinaler.

5

D

et råder inget tvivel om att Staffan Wictorin har funnit
sig här på den ostliga sidan av Dockan, eller läsidan
som han själv säger.
– Jag blir aldrig trött på att titta på utsikten från lägenheten.
Det är en sådan lyx att hela det här området har blivit bostäder
så att man kan njuta av havet varje dag. Samtidigt är det såklart
vemodigt. Det här var ett av världens mest framstående varv
en gång i tiden. Det gör att jag får lite dubbla känslor. Men jag
tycker om att blicka ut på det som fortfarande är yttre hamnen,
alltså äkta hamn. För mig är det den vackraste sidan av Dockan.

Staffan om
längtan till

havet

DOCKANBLADET 2014
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DOCKANPROFILEN

F

ör den som är bekant
med Staffan är det
lätt att se honom som
en Möllan-typ eller
Gamla Väster-romantiker.
Och man har inte direkt
fel. Genom åren var det här
stadsdelarna som gällde. När
bohuslänningen Staffan kom
till Malmö från Lund 1979 så
var det på Möllevången han
och familjen slog sig ner.
– Det var precis där det
sista pilsnercaféet låg. Fina
tider… Och sen bodde vi på
Väster under många år. Men
jag saknar inte det nu. Gamla
Väster är inte det där bohemiska, sköna längre, grunnar
Staffan. Jag har nog helt
enkelt skaffat mig en bredare
Malmö-horisont och stortrivs
här på Dockan.

Lägenheten en slump

Att bo så här ser Staffan som
det bästa av två världar, så centralt och ändå så nära havet.
– Ändå var min flytt hit till
Dockan verkligen en slump.
Jag besökte en bekant här på
området och blev intresserad. Och sen var det en serie
lyckliga omständigheter som
sammanföll. Det var ett äldre
par som hade köpt den här

Från Staffans
balkong på första
våningen är den
röda fyren och
hamninloppet
alltid i blickfånget.
En perfekt fond
för eftertanke
mellan puffarna på
cigarillen.

8

lägenheten när den var ny,
men de ångrade sig och ville
flytta tillbaka till hus. Precis
då gick luften ur marknaden.
Så jag la ett bud, faktiskt nästan ett skambud, och de tog
det. Jag hade helt enkelt löjlig
tur och kunde förverkliga en
flytt som annars hade varit
omöjlig.

Välskött gemenskap

Vi pratar en stund om området och blir inte helt säkra
på om Dockan har hunnit få
någon riktig profil ännu.
– Här bor många äldre
och det sätter sin prägel. Men
alla är trevliga och belevade,
det är en skön gemenskap.
Alla ställer upp för varandra
och allt är otroligt välskött,
säger Staffan och skickar en
tacksamhetens tanke till Kaj
i trappuppgången som sköter
om det mesta. Man skulle
kunna äta från soprumsgolvet.
Där är så trivsamt att man
inte vill gå därifrån, skrattar
han gott. Fantastiskt borgerligt!
Staffan fyller på mer kaffe
och tänder cigarillen.
– Det enda jag kan sakna
är lite bättre drag på folklivet
och restaurangerna här. Det

tigt hav, salt och gott, med
klippor och maneter att mysa
med. Dessutom ser jag ju vad
badmöjligheterna i Västra
Hamnen har inneburit för de
boende där. Mitt i det där ståhejet hade jag verkligen inte
velat bo.

var bättre för 6 år sedan, när
jag flyttade hit. Jag är ju en
sådan där vardagsalkoholist
som tycker om att uppsöka
barer och dr icka under
s t i gande melankoli och
vemod tills jag ragglar hem,
ler Staffan snett. Den plattformen får man inte riktigt
här på Dockan. Å andra sidan
är det en anledning så god
som någon att besöka andra
delar av Malmö.

Kreativ skaparmiljö

Längtan till havet

– Jag har starka rötter till Bohuslän och Hunnebostrand.
I 25 år hade vi lägenhet
precis vid badet och jag har
alltid haft en stark längtan
till havet. Så att jag sökt mig
hit till Dockan är egentligen
inte konstigt alls. För ett par
år sedan var det dags att sälja
vårt sommarboende i Hunnebostrand. Att jag då hade hunnit skaffa den här lägenheten
lindrade onekligen sorgen.
Men som bohuslänning
måste man väl sakna att det
inte finns möjlighet att bada
här på Dockan.
– Nej, absolut inte. Visst
älskar jag att bada, men det
sparar jag till sommarbesöken
på västkusten, där det är rik-

Om
Staffan
Hittills: Malmökändis,
journalist, författare
och en jäkel på att
laga mat som genom
åren blivit känd för
sina humoristiska
krönikor och kåserier i
Expressen, Hemmets
Veckotidning, Matmagasinet, Arbetet,
Radio Malmöhus och
mycket mer.
Krogmerit: Många
malmöiter minns
säkert också Staffan
från Club Gong Gong
i början av 90-talet,
då han tillsammans
med Fredrik Gertten
skapade en slags
humorarena och höll
i Möllans mest välbesökta krogjippo
varje måndag.
Ny titel: Dockanprofil
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Det är här hemifrån lägenheten Staffan Wictorin arbetar.
Och det märks. Lägenheten
är inredd som man kan tänka
sig att en kreativ skaparmiljö
ska vara. TVn står precis intill
det fönster som har vackrast
utsikt, som för att distrahera sig
själv från att se så mycket TV.
En bit in i vardagsrummet står
ett antikt skrivbord, vid sidan
om hänger en Stig Claesson på
väggen
– Det är tyst, lugnt och
inget som stör. Helt perfekt för
en asocial person som jag. Man
kan ligga död här i massor av
år innan någon märker det,
skarvar Staffan och skrockar
för sig själv. Formellt sett är
jag pensionär sedan någon månad tillbaka, men jag skriver
fortfarande åt Expressen och
Hemmets Veckotidning.
Det stora matintresset syns
också tydligt i den öppna planlösningen. Ett ordentligt inkört
kök skyltar med välanvända
knivar, kastruller och karotter
– klenoder och kära ägodelar
för en mattok som Staffan.
– Jodå, jag har precis investerat i en stor ny spis också.
Jag lagar fortfarande mycket
mat. Med betoning på mycket.
På något sätt blir det alltid för
mycket, så att jag måste cykla
runt till särbon Gunilla och
barnen och dela ut portioner.
– Men mest är jag hemma.
Jag är alltid hemma. Det är nog
därför det är viktigt för mig att
trivas så bra som jag gör här. 

DOCKANBLADET 2014

– Man skulle kunna äta från
soprumsgolvet. Där är så trivsamt
att man inte vill gå därifrån.
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Huvudmän för Naprapatlandslaget i Malmö
är Mathias Deltner och Krister Sellman, båda
legitimerade naprapater, som nu etablerar
sin andra mottagning i staden.

NYINFLYTTADE 1:

N

BRA START FÖR
NAPRAPAT

aprapatlandslaget har precis flyttat in i ljusa, fräscha
Wihlborgs-lokaler på Hallenborgsgatan 12. Naprapatlandslaget? Nej, det är inget landslag i
formell mening. Det är bara ett kaxigt
namn på Skandinaviens snabbast växande
naprapatkedja. Det är den stora efterfrågan
på naprapati som gör att huvudmännen
Mathias Deltner och Krister Sellman tar
10

steget och nysatsar i Dockan.
– Fortfarande är andelen privatkunder
störst, men i Dockan är det mycket företag
och kontor, så med den nya mottagningen
hoppas vi bredda verksamheten till fler
företagskunder, förklarar Mathias Deltner.
Men vi välkomnar såklart alla.
– Från stillasittande kontorsarbetare till
2-barnspappor som ska göra sin första
ironman, skrattar Krister Sellman. 
DOCKANBLADET 2014

När vi trivs på jobbet, då trivs vi med det mesta.
På Wihlborgs ser vi det som vår huvuduppgift att hjälpa näringslivet att hitta
de perfekta kontoren och lokalerna där alla trivs och tycker det är kul att jobba.
Vi har redan flera av de mest expansiva och framgångsrika företagen i
regionen som hyresgäster i våra fastigheter, och det måste bero på någonting.
Hör av er så kan vi tillsammans titta på olika lösningar där arbetsglädjen
sitter i väggarna.
Välkommen till oss på Wihlborgs

wihlborgs.se/lediglokal

Hos oss bor arbetsglädjen

Seglingsvärldens
F1 gör upp
i Malmö
23-26 AUGUSTI besöker den skandinaviska seglingseliten Dockan återigen när
det är dags för M32 Cup.
Ska man få någon att bli
intresserad av segling, är
det här verkligen rätt ställe
att börja på. Båttypen M32
är katamaraner som är
gjorda för verklig racing
Peter Gustafsson,
projektledare för
och båtarna kommer
M32 Cup.
väldigt nära kajerna där
publiken är.
–Det här är segling i sin mest publikvänliga form, säger Peter Gustafsson, projektledare för M32 Cup. Segling är annars
inte en så publikvänlig sport, eftersom det
är svårt för publiken 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 inslaget i
stadsbilden, förklarar Peter.
Tävlingarna i M32 Cup är verkligen
spektakulära. Det kan hända mycket med
de tävlandes placeringar under en dag. Så
passa på att komma ner till kajerna längs
Dockan, V Hamnen och Yttre hamnen. Det
kommer att bli bra dag. 

Ett stort skyltfönster för miljötänkande
DE T NYA R ON DE LLH USE T som Wihlborgs ska uppföra 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
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energiåtgång, och gör att vi fortsätter att driva 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 rymmer den cirka 9 000 kvadratmeter kontor. 
DOCKANBLADET 2014

–Vi har bara funnits här på
Isbergs gata sedan november, men redan har vi fått
många nya kunder och
hittat ett passande klientel här på Dockan, säger
Amina Orlandic på nyinflyttade Take Hair.

NYINFLYTTADE 2:

TAKE HAIR SATSAR
PÅ STAMMISAR

A

mina hade tidigare salonger i
centrala Lund och Malmö, men
hon bestämde sig för att lägga
om arbetet så att det går att ta
sig mer tid med varje kund i ett lugnare
tempo.
– Lund är en studentstad med hög inoch utflyttning. Det gör det lite svårare att

DOCKANBLADET 2014

etablera stamkunder, förklarar Amina. Här
på Dockan är människor mer långvariga,
oavsett om man bor eller arbetar här. Det
gör att det går att bygga upp relationer
och få stammisar på ett annat sätt. Och
det är precis det vi vill ha, återkommande
nöjda kunder som uppskattar att vi har
lite extra tid och omsorg. 
13
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HÖGMASTEN

FAKTA

Anneli Grek Kjellström, JMs projektledare, och
Christer Odell, Peabs platschef, gläds åt att
de högtflygande planerna med Högmasten
förverkligas och nu når sin fulla höjd.

HÖG
MASTEN

Landmärket reser sig mot skyn och syns nu tydligt från Universitetsbron och Dockplatsen. Vi möter Anneli Grek Kjellström, JMs
projektledare för Högmasten, och Christer Odell, Peabs platschef.
När vi besöker Högmasten är bygget uppe på 11:e våningen ovan
mark, men när du läser det här i tidningen är höghuset redan uppe
på sin fulla höjd, 13 våningar.
i tar en promenad över
byggarbetsplatsen
i lånade skyddshjälmar, orange
västar och stålhättade
skor. Christer Odell
visar vägen in i bygghissen som ska ta oss
högst upp i höghuset. Det
är inte utan att det kittlar
i magen ju fler våningar vi
klättrar. Det är nu man slås
av att Högmasten verkligen
har något unikt att erbjuda
Dockan. Som det enda höghuset på i området når det en bra
bit över alla andra hus, med en
slående utsikt över stad och hamn.
– Ja, visst är här fint, konstaterar
Christer Odell stillsamt. Det är inte
alltid vi som jobbar här tänker på
det. När man är mitt i arbetet och
jobbar sig uppåt våning för våning
tänker man inte på höjden.

Helheten avgörande
När Högmasten skulle förverkligas
lades det ut som ett parallellt upp-
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drag på tre arkitektkontor. Slutligen
bestämde man sig för den lösning
som idag byggs längst ut på Dockan,
ritad av Wingårdhs Arkitektkontor.
– När man ska välja mellan olika
lösningar har de inblandade beslutsfattarna lite olika fokus. Kommunen ser gärna en vacker lösning
för stadsbilden, medan vi som
byggherrar lätt sätter kundvärdena
främst, skrattar Anneli Grek Kjellström. Det är givetvis en sanning
med modifikation. Helheten är
avgörande för alla parter, förtydligar Anneli. Och i det här fallet
var Wingårdhs lösning den bästa
kombinationen – snyggast lösning
med rätt tänk bakom, som nu blir
114 lägenheter med massor att
erbjuda de boende.

Väldigt attraktivt
I Kvartershuset blir det 75 lägenheter. Efter jul har försäljningen
tagit fart och vid det här laget har
en tredjedel av dem gått. Hälften av
de 39 lägenheterna i Höghuset är
redan sålda.
– Det är normalt för den här typen
DOCKANBLADET 2014

Att bo i Högmasten är att vara en del av
hamnen. Det är alltid liv och rörelse med
sjöfarten som kommer och går.

av projekt och skedet vi befinner oss i
med själva bygget, förklarar Anneli. Det
är alltid de översta lägenheterna som
går först. De två allra översta lägenheterna erbjuder 170-180 kvm i två
etage med stora takterrasser. Det är
klart att ett sådant boende på det här
läget är väldigt attraktivt och profilerande.
I början av ett projekt som det här
är intresset alltid stort. I det här fallet
kanske högre än vanligt. Många gick
och väntade på planen för Högmasten,
eftersom det blir Dockans första
och sista höghus för bostäder. Så
direkt när vi började sälja var det
stor efterfrågan. Sen mattas det alltid
av ett tag – tills husen börjar stå klara
och lägenheterna förverkligas. När
allt blir mer konkret har människor
DOCKANBLADET 2014

I Dockan, på
Malmös hetaste
läge, bygger JM
Högmasten, som
består av Kvartershuset och Höghuset. Kvartershuset rymmer
75 bostäder och
Höghuset – 39
moderna lägenheter med 1–5
rum och genomtänkt planlösning.
Med 13 våningar
ovan mark blir
detta Dockans
enda höghus, med
fri utsikt åt alla
håll från 7:e våningen och uppåt. City,
Centralstationen,
bad och nöjen
– allt finns på promenadavstånd.
Husen är ritade av
Wingårdhs Arkitektkontor. Inflyttning sker från maj
2015.
FÖRSÄLJNING:
Åse Ljungberg
Våningen & Villan
Telefon: 0739-09 08 82
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Många av husen på Dockan kan erbjuda fin
utsikt, men ingen är fullt så slående som
den från Högmastens högsta våningar. Åt
ena hållet, hamnen och havet. Åt det andra,
staden och hustaken.
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M32/X35 RACE

SVERIGESTAFETTEN
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HÖGMASTEN

Två av Malmös andra stora landmärken tillhör de
stående blickfången från höghuset i Högmasten.
Så snart Högmasten står klar har vi fått ännu en
uppstickare i stadens silhuett.

RubRik Nordens
Rad 1 osv
samhällsbyggare
RubRik Rad 2.
Vår vision är att bygga framtidens hållbara
samhälle i Norden.

lättare att ta till sig objekten och
intressera sig för ett köp. Och det är
klart att ju högre landmärket Högmasten reser sig, desto mer iögonfallande blir det.

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.

Allt enligt planen
Första inflyttning blir i maj 2015. Sen
släpps alla lägenheterna trapphusvis
under andra halvan av 2015.
– Tre månader innan varje lägenhets
färdigställande sätts exakt inflyttningsdatum, berättar Christer Odell. Det
går inte tidigare, allt hänger på vädret
om tidplanen ska hålla. Eftersom vi
bygger på så hög höjd är vi väldigt
beroende av rätt vindförhållanden.
Blåser det för mycket har vi inget
annat val än att stoppa arbetet. Men
nu har vi ju haft tur med att vintern
som gick var så mild, allt har kunnat
rulla på helt planenligt.
Det vackra vårvädret har bara
gjort arbetet än behagligare här på
Dockan.
– Ja, det är klart att det är roligare
att jobba i +15 än –15, men killarna
gillar att vara ute och jobba oavsett.
Det är klart att de sätter heder i att
jobbet fortlöper planenligt, förklarar
Christer.Väder och vind rår vi ändå
inte på, så man får ta det för vad det är.
Högmasten och Kvartershuset
Från början sågs Högmasten som ett
enda byggprojekt, men sedan dess har
det delats in i två etapper – Höghuset
och Kvartershuset. Hela bygget blir
också två bostadsrättsföreningar med
samma indelning. Gård, garage och
gemensamma brf-utrymmen delas av
föreningarna. I bottenvåningen byggs
det en större affärslokal.
– Vi får väl se vad det blir, funderar
Anneli Grek Kjellström. Det kanske
blir restaurang, café, butik eller kontor.
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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

Profilannons_NSB_180x115.indt 1

Det har hänt en del sen 2002

10/8/2013 11:40:31 AM

Intresset är stort. Många gick och
väntade på planen för Högmasten,
eftersom det blir Dockans första
höghus för bostäder.
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Mixan
Idén bakom Mixan är att servera
snabbmat som är nyttig. Lösningen
är en salladsbar där du som kund
antingen kan plocka ihop din
egen sallad, eller välja någon av de
färdiga favoriterna på menyn. Alltid
dagsfärska råvaror och ett antal
speciella ingredienser som sätter
extra touch på salladen – olika
nötter, ostar, granatäpple och
hemgjorda dressingar, bland annat.
I den lilla lokalen på Isbergs gata
låg tidigare Bruschetta. Mixan som
är relativt ny på adressen har valt
att fortsätta sälja deras färdigrätter.
Utöver alla valmöjligheter
salladsbaren erbjuder, gör det att
man även kan välja rätter som
sushi, lasagne, korv stroganoff mm.
Och på det, gott kaffe såklart.
Främst är Mixan ett nyttigt
takeaway-ställe, men det går också
bra att slå sig ner vid den långa
bardisken längs fönstret, eller på
trottoaren när solen står på.

Med matupplevelser som
mittpunkt

#frukost #lunch #takeaway
#dagsfärskt #trottoar #grönt
#catering #vegoalt

Det går verkligen att äta sig igenom Dockan. Uppför Isbergs
gata, runt hela Dockplatsen, längs kajen i Marinan och med ett
par avstickare mellan husen går det att göra finfina kulinariska
upptäckter. Främst erbjuder området otaliga lunchmöjligheter,
men det finns även alternativ för frukost, fika, afterwork, kvällar
och helger. Följ med och låt Dockan smaka!
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La Marina

White Shark

På Isbergs gata ligger det lilla
caféet La Marina. Här serverar Ali
Moinzadeh lite senare frukostfika
från 10-tiden med mackor och
mer. Till lunch går det bra att
mixa sin egen sallad, eller välja
dagens husman. Just idag blir det
champinjongratinerad kotlett och
tidigare under veckan serverades
pannbiff och schnitzel, bland annat.
På La Marina kan man också få
pizza, pajer och varma panini. Ali
skryter också om sitt ”extragoda
kaffe”.
La Marina är inne på sitt sjätte
år. Läget är idealiskt för dropin-kunder och att ta med sig
lunchen i farten. Stolar och bord
på trottoaren gör att man kan slå
sig ner och njuta sitt kaffe i sant
kontinental stil och småprata med
Ali medan han jobbar.

I bottenplanet av skolan i
ubåtshallen finns breda frukost-,
lunch- och fikaresurser som inte
bara servar eleverna, utan även
många av dem som arbetar på
Dockan. Lunchrestaurangen
White Shark sitter ihop med Mor &
Dotters Skafferi som är kiosk och
café i huset. Här serveras frukost
från 7.45 och sena lunchalternativ
för dem som inte hinner äta under
restaurangens öppettider – toaster,
fylld surdegschiabatta och snacks,
frukt, godis. Allt som behövs för att
fylla på energireserverna.
I restaurangen bjuds idag
spagetti Carbonara och gul
kycklingcurry, med veckans
vegetariska som alternativ. Man
kan även få pajer, bakad potatis,
pastasallader mm. Stor salladsbuffé
ingår, liksom kaffe efter maten.
Det summar av liv och rörelse i
matsalen. Men många bänkar sig
också utanför glasdörrarna för att
avnjuta lunchen i solgasset.

#frukost #lunch #takeaway #fika
#trottoar #husman #catering
#vegoalt

#frukost #lunch #takeaway #fika
#catering #rättigheter #vegoalt
#barnvänligt

Time
En kund ropar ut vilka
skopglassmaker han vill ha i
struten. Samtidigt läggs nya korvar
och burgare upp på stekhällen.
En bit bort plockar hungriga
lunchgäster ihop sina egna sallader
från buffén, medan sushikocken
lägger de sista handlagen vid en
11-bitarslåda. Den hämtas strax
som takeaway av en lunchgäst som
nyss köpte snus och mjölkchoklad.
Det här är Times i ett nötskal.
Butiken vid mynningen av
Isbergs gata är hela Dockans
lilla servicebutik med ungefär
samma utbud livsmedel som en
bensinmack, samtidigt är det en
kiosk och en takeaway-restaurang
med väldigt brett utbud. Men det
är inte alla som tar med sig maten,
soliga dagar är det många som slår
sig ner på uteserveringen.
#frukost #lunch #takeaway #fika
#snabbmat #vegoalt #servicebutik
#uteservering
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Bryggans Bageri
& Café

Eve Grab n Go
Grundtanken med Eve är
ekologisk och hemlagad. Sedan
ett och ett halvt år tillbaka har
rörelsen i Dockan gått så bra
att man nu öppnar ett andra
försäljningsställe i city. Konceptet
med färdiga grytor, soppor,
sallader och dressingar har
verkligen gått hem. Och mycket
mer, förstås. I den långa kyldisken
längs väggen står rader med
omärkta burkar som vittnar om
att allt görs på plats och packas
för att kunderna sedan ska
kunna ta för sig, medan maten
fortfarande är färsk för dagen.
Än så länge är det främst de
som arbetar i Dockan som hittat
till Eve Grab n Go. Men nu är det
fler och fler av de boende som
gör Eve till en smidig, snabb och
sund lunch eller kvällsmat. Sen
har vi förstås också dem som
kommer förbi bara för det goda
kaffets skull.

Direkt när man kliver in genom
dörren doftar det nybakade
kanel- och kardemummabullar.
Och det är också dessa som
efterfrågas mest av kunderna
som tittar in medan vi pratar en
stund med caféföreståndarinnan
Helene Andersson. Bröd, bullar
och längder bakas på Franska
Bageriet inne i city, som har
samma ägare som caféet här på
Dockan. Halvåtta på morgonen
slår dörrarna upp, men personal
är på plats redan från sextiden.
Det är bara att knacka på.
Allt bakas på äkta
ingredienser, äkta smör – helt
utan tillsatser. Detta är också
grunden för det smarriga
utbudet av söta bakverk, som
croissanter, wienerbröd och
längder, minimunkar och tårtor
på beställning. Många väljer att
ta med sig sina inköp, men det
går också bra att slå sig ner med
kaffekoppen.

#frukost #lunch #takeaway #fika
#catering #vegoalt #ekologiskt
#trottoar#barnvänligt

#frukost #lunch #takeaway #fika
#hembakat #trottoar #catering
#tårtor

Lighthouse Café
Precis vid Marinans östra kaj,
närmast city, ligger inbjudande
Lighthouse Café – ett mysigt
ställe att slå sig ner både
utomhus i skönt soligt läge eller
inne i den hemtrevliga miljön. Här
serveras sallader, bakad potatis,
cannelloni, fyllda baguetter, sushi
och mycket mer. Men storsäljaren
på menyn är caféets varma
mackor. Varför inte avrunda med
en god kopp kaffe eller the, och
en skopa glass eller två från Lilla
Glassfabriken?
Krögarpersonligheten
Jonathan Cressy som drivit caféet
i åtta år nu, är säkert bekant
för många från Möllevången
där han drev Restaurang Retro
under flera år. Vid det här laget
har han tagit en etablerad plats
nere i Dockan och blickar framåt
med funderingar på ett större
kök som kan möjliggöra en mer
komplett meny av varma rätter
och utskänkningsrättigheter.
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#frukost #lunch #takeaway #fika
#uteservering #catering #vegoalt
#barnvänligt
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Stereo

Krankajen 22

Stereo är utan tvekan ett av Dockans
mysigaste ställen. Den elegant inreda
restaurangen med touch av 60-tal,
rymmer upp till 100 sittande som
erbjuds lunch hela arbetsveckan,
fredags AW följt av kvällsöppet
och en välbesökt söndagsbrunch.
Köksmästaren Scott Pointon med
erfarenhet från Michelinkrogar i
London har satt en hög kvalitetsnivå
på maten som serveras, vilket både
uppskattas och lovordas av gästerna.
När vi besöker Stereo är det
söndagsbrunchen som lockat
oss. Här är alla godsaker ett riktigt
söndagsfrosseri kräver – äggröra,
köttbullar, bacon, flera sorters bröd
och pålägg, ostbricka, yoghurt och
müsli, fruktsallad, smoothies och
givetvis pannkakor med sylt och
grädde. Extra fiffigt och barnvänligt
är det eftersom barn bara betalar 10
kr multiplicerat med sin ålder.

Restaurangen längst ut på kajen
utmärker sig – inte bara för det
vackra läget och att man är en av få
restauranger på Dockan som håller
öppet kvällstid, utan också för sin
speciella meny med tapasrätter. Det
breda urvalet ger gästerna möjlighet
att plocka ihop en måltid av de
läckerheter som tilltalar dem mest.
Här serveras smårätter från hela
världen. Gör en jordenruntresa med
till exempel thailändska scampi,
japansk sushi, svensk lax, amerikansk
bookmakertoast och spansk pata
negra och tortilla. Sommaren till ära
har man dessutom rullat fram grillen
för att kunna bjuda på en ännu större
meny.
Från maj till oktober serveras här
lunch på vardagarna. Mån-tors är det
öppet till 21. Fredag och lördag ett
par timmar längre än så. Söndagar
stängt.

#lunch #fredagkväll #afterwork
#söndagsbrunch #takeaway
#catering #rättigheter #vegoalt
#barnvänligt

#lunch #kväll #afterwork #takeaway
#catering #grill #rättigheter
#uteservering #vegoalt #barnvänligt

Restaurang Ankaret

M.E.C.K.

I bottenvåningen av det anrika
huset Gängtappen ligger
lunchrestaurangen Ankaret. Måndag
till fredag serveras här en tag-självbuffé som tillfredsställer de flesta
smaker. Önskar du något lättare finns
också pajer, sallader, smörgåsar och
välfyllda baguetter. Naturligtvis är
det många som arbetar i huset som
har gjort det här till sitt stamställe,
men Restaurang Ankaret välkomnar
alla lunchgäster att slå sig ner i
serveringen.
Från 8 på morgonen är
serveringen öppen för att kunna
bjuda på frukost och fika under
förmiddagen. En specialitet är också
att serva företag runt om i Dockan
med catering och mötesfika.

Media Evolution City är ett
spännande hus där det alltid händer
nya saker. Så också i restaurangen
som är inhyst i bottenvåningen. Här
bjuds frukost varje morgon och tre
lunchalternativ ett par timmar senare
– dagens, vegetariskt och veckans
långkok. Det sistnämnda brukar
vara MECKs omtalade chili con carne
på Högrev. Restaurangen är sedan
öppen resten av arbetsdagen för att
fortsätta serva alla som rör sig i huset.
MECK förser också konferenser,
möten och seminarier med catering.
Här kan man välja någon av de
ekologiska paketlösningarna.
Utanför de stora glaspartierna är
en stor uteservering som är fullsatt
soliga dagar. Invändigt är det en skön
och ombonad atmosfär, storleken till
trots. Sist men inte minst ska vi också
nämna den stora AW som arrangeras
här varannan fredag. Ett perfekt sätt
att träffa kollegor över en öl och
plocka upp skvaller och nyheter.

#frukost #lunch #fika #kväll
#takeaway #catering #rättigheter
#vegoalt #barnvänligt

#frukost #lunch #fika #afterwork
#takeaway #catering #rättigheter
#ekologiskt #vegoalt #barnvänligt
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Sallads and
Smoothies

Årstiderna by the
Sea

Den lilla salladsbaren på Dockan
är väl gömd, inklämd vid
ubåtshallen. Men stamgästerna
hittar hit i sömnen och varje
lunch ringlar kön långt ut på
gatan. S&S är dock ingen liten
företeelse. Salladskedjan ploppar
upp på fler och fler ställen i landet
– och det framgångsrika företaget
är startat av fyra malmökillar.
På menyn står närmare 20
färdigkomponerade sallader
med stor variation som plockas
ihop på beställning – och
givetvis ett stort urval frukt- och
bärsmoothies. Dessutom serveras
här frukost från 8 på morgonen.
Müsli, smoothies, juice och kaffe.
Men det är lunchsalladerna
som är huvudnumret, med
många företag som gör
förbeställningar till större
cateringluncher och stammisar
som plockar upp ”det vanliga”
– en del förbeställer via kedjans
egen mobilapp så att de kan
gå före den långa kön och bara
plocka upp sin takeaway-lunch.

Med sitt malmöitiska krogimperie
– Årstiderna i Kockska huset,
Skeppsbron 2 och Årstiderna by
the Sea – är de flesta välbekanta
med de kulinariska upplevelser
som Familjen Pieplow bjuder.
Årstiderna by the Sea erbjuder
nordisk mat i nordisk miljö. Mest
handlar det om okonstlade
klassiker, med förkärlek till det
havet har att erbjuda. När vi
besöker restaurangen är dagens
husman pocherad sej med
örtstekt aubergine och smörad
mussel- och tomatbuljong. För
den som kanske har något att fira
över lunchen finns också ”Fina
fisken”, som just idag är mjölad
stekt sjötunga med sparris och
hummerragu, duchessepotatis
och chablissås.
Sommarsäsongen har nyss
inletts och uteserveringen lockar.
Samtidigt blir Årstiderna by the
Sea också mer generösa med
öppettiderna och är en av få
restauranger på Dockan som har
kvällsöppet, dvs lunch måndag
till fredag, samt a la carte fram till
22 onsdag till lördag.

#frukost #lunch #takeaway #fika
#uteservering #catering #vegoalt
#barnvänligt
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#lunch #kväll #catering
#rättigheter #ekologiskt #vegoalt
#uteservering #barnvänligt
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Zen Thai

P2

Inget restaurangutbud är
komplett utan ett thailändskt
matställe. Efter att Mai Thaibåten som tidigare låg i Dockan
lämnade hamnen, har Zen
Thai tagit plats som områdets
självklara thaimoj. Från lunch
fram till 20 på kvällen, sex dagar i
veckan, serveras här ett stående
urval rätter. Från ”mild” till ”stark”
väljer man två rätter, då ingår
också salladsbuffé. På menyn
står klassiska thaigrytor, spett,
friterad kyckling, vårrullar som
kombineras antingen med ris
eller nudlar.
Med läget vid Dockplatsen
inbjuder Mai Thai till uteätande
vackra dagar, men det går också
bra att slå sig ner inne i den livliga
serveringen. Kom ihåg starka
såsen!

Med utsikt över Dockplatsen ligger
P2, en utpräglad lunchrestaurang
som varit ett välbesökt
framgångskoncept i snart fyra år.
Alla vardagar serveras här tre rätter
mellan 11.45 och 14.00: En lokal
rätt – dvs att den antingen är en
svensk klassiker eller att den tillagas
på närproducerade råvaror – och en
rätt under benämningen World Wide.
När vi besöker restaurangen betyder
det oxstek med blomkålscreme,
vinbärsgele och saltgurka, eller
nudelsallad med kyckling och hoisinsesam-dressing. Dessutom finns det
alltid ett vegetariskt alternativ och
därtill en stor salladsbuffe för alla att
plocka från.
P2s popularitet går inte att ta
fel på. Restaurangen rymmer 100
sittande och varje lunch är det en
konstant tillströmning av gäster –
främst de som arbetar i Dockan. En
pratsstund med köksmästaren Daniel
Källberg avslöjar att det finns tankar
på att även ha öppet kvällstid och
helger. Men det beslutet får vänta
tills Dockan satt sig lite bättre på
kartan. Sen kan det bli aktuellt. ”Det
hade varit roligt”, hälsar Daniel..

#lunch #kväll #takeaway
#catering #vegoalt #barnvänligt

Doc Piazza

#lunch #takeaway #catering
#rättigheter #ekologiskt #vegoalt
#barnvänligt

Zsolle på Doc Piazza är ett bekant
ansikte för det flesta på Dockan.
Som han själv säger, ”Alla hämtar
ju en pizza då och då”. Men det är
inte bara boende och arbetande
i området som hittar hit. De
omtalade pizzorna och unika
vinerna lockar besökare från hela
Malmö.
Pizza på Doc Piazza har
ingenting med svensk pizzakultur
att göra. Det här är äkta italienskt
och det vittnar den vedeldade
ugnen om. Bagarna hämtas från
Italien med genuina kunskaper
om råvarorna och deras
egenskaper. Och det resulterar i
en matupplevelse som inte bjuds
på många andra håll i staden.
Förutom de eftertraktade
pizzorna, serveras även
pastarätter, antipasti, veckans
långkok och risotto på egen
buljong. Sex dagar i veckan
håller man öppet både lunch
och kvällstid. Sommartid ger
uteserveringen dessutom första
parkett i kvällssol.
#lunch #kväll #afterwork
#takeaway #catering #rättigheter
#ekologiskt #vegoalt #barnvänligt
#uteservering
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Väninnorna Alexandra Bylund,
News Hubby och Sofia Franzén,
Owegoo mötte upp med
Johanna Mattson, Optimal
och Kristina Jeppsson, Svalöv
Kommun.

Joakim Lundberg, Digital
Manager of making things
happen på MiL Institute
var ute för att nätverka vid
vattenhålet.

Alle man ombord! Personalen
på M.E.C.K. mönstrar på inför
anstormningen av gäster och
samlas för gruppbild i somrig
sjömansstil.

AW

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

Hon har kallats ”Malmös
mesta klubbkvinna”, Gudrun
Hauksdottir. Just den här
kvällen var hon på plats som
DJ för att dela med sig av
skivbacken.

Kollegorna Viktor, Oskar, Karl, Marcus
och Gustav hann iväg från sysslorna
som utvecklare och tekniker på Telavox
för att få en pilsner.

Sanna Lilie, Kela, Tereza Franzén, Matter, Heidi
Riikonen, Stockholm Stad och Jonas Fläckerud,
Billetto hade mycket att prata om.

Ett unikt inslag i AWsammanhang – en
stråkkvartett gav kvällen
en finstämd inledning.

Antonio Navarro på
040 utbringade en skål
för födelsedagsfirande
Johan Sjövall på Malmö
Stadsteater.
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FÖRETAG PÅ MEC

H

ela tanken med
Foo Café är att ha
helt öppna dörrar
för de deltagare
som vill komma och utvecklas med våra seminarier. Vi
arrangerar frukost-, lunchoch kvällsseminarier för att
vara så tillgängliga som möjligt.
Vi sätter inte ens ut OSA i
våra inbjudningar, säger
Carina Haeggblom, COO på
Foo Café. Alla ska känna sig
välkomna oavsett om det är
planerat sedan länge, eller om
man bara fick ett hål i kalendern.

Alla delar, alla utvecklas

Större delen av föreläsningarna är inom IT och media.
Många av deltagarna är programmerare och utvecklare
som konstant måste hänga
med i utvecklingen och få
nya kunskaper. Och föreläsningsprogrammet är upplagt därefter. Det kan handla
om i stort sett vad som helst
inom branschen, som någon
vill dela med sig av och andra

Unik resurs

Hela verksamheten är uppbyggd på ett nätverk av
partnerföretag som har gemensamt att de har ett stort utvecklings-, utbildnings- och
seminariebehov. Trettiotalet
företag delar Foo Café som
mötesplats och seminariearrangör och får därigenom
tillgång till ett fantastiskt
kunskapsutbyte. Med partnerskapet får alla företag tillgång
till Foo Cafés enorma nätverk
av föreläsare – en unik resurs.
Varje företag får också fyra
seminarier som utgår specifikt
från dem.
– Ett exempel är King,
företaget som haft sådan
framgång med Candy Crush
Saga. Vi gör några av deras
seminarier och bjuder samtidigt in alla 5 000 som finns
i vårt kundregister, förklarar
Carina Haeggblom. Det är
inte det att alla kommer, såklart. Men alla ges möjlighet
att delta. För ett par månader
sedan firade vi att vi har haft

företag vidare när de står inför
ett vägskäl. Under namnet
StartupDojo arrangeras träffar där de som startar eget får
framställa problem för fyra
mentorer som ger feedback.
– Ibland kan det vara tuff
medicin att svälja, säger
Carina. Men det är garanterat
nyttigt och utvecklande.
En annan populär mötespunkt är CoderDojo, då man
varje måndag och onsdag har
mentorer på plats som ställer
upp gratis för att lära ut programmering till barn i 7 till
17 års ålder. Det kan handla
om väldigt varierande intressen
– hemsidor, spel, appar etc.
– CoderDojo har verkligen
blivit superpopulärt och just nu
är det lång kö för att få plats.

Efterfrågan i världen

Foo Café har väckt stort intresse på många håll i världen.
–Förutom Stockholm,
Lund, Göteborg och Uppsala
har vi blivit kontaktade av
bland annat Warszawa, Lissabon

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

Kunskapsutbyte
med öppna dörrar
Foo Café kan lite förenklat beskrivas som en
seminariearrangör och mötesplats, där dagliga
öppna föreläsningar delas av alla. Japp, varje dag! Det
händer alltid något nytt här. Foo Café är i konstant
utveckling. Visionen är att så småningom ha ett eget
ställe som nav för verksamheten, men än så länge
är Media Evolution City som gjort för Foo Café och
samarbetet fungerar utmärkt.
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DOCKANBLADET 2014

Nyss firade Foo Café att de
passerat 10 000 delatagare på
sina seminarier, berättar en
nöjd Carina Haeggblom.

kan ha nytta av att lyssna på.
– IT- och mediabranschen
är speciell på det viset, fortsätter Carina. Alla delar med
sig av kunskaper, av egen vilja
att utveckla branschen som
helhet.

DOCKANBLADET 2014

mer än 10 000 deltagare på
våra seminarier sedan starten
av Foo Café.

StartupDojo

Inom mötesplatsen Foo Café
finns stor kunskap och erfarenhet som också kan hjälpa

och Köpenhamn som vill att
vi startar där också. Och det
kommer nog, avslöjar Carina
Haeggblom. Först ska vi bara se
till att verksamheten i Malmö
utvecklas och blir så bra som
den kan bli. Sen får vi se vilken
som blir nästa stad för oss. 

37

VISNING
SÖNDAGAR
SE JM.SE

Det är här det händer i Skåne
DEN 15 AUGUSTI arrangeras Mötesplats Skåne återigen – en
heldag där alla parter som utvecklar Skåne träffas, utbyter erfarenheter och visar vägen till framtidens Skåne. På Mötesplats Skåne
visar region, kommuner, myndigheter, organisationer, idéburen
sektor och näringsliv upp goda exempel på hållbar tillväxt och
utveckling.
Denna dag förvandlas Dockplatsen till en myllrande mötesplats
med 35 parallella seminarier, debatt och tillfällen för dialog och
nätverkande, allt inom korta gångavstånd.
– Seminarierna behandlar ett brett spektrum av frågeställningar,
alltifrån framtidens energilösningar och hur vi kan utrota ungdomsarbetslösheten till hur kultur kan bli en motor för regional
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utveckling. Vi vill visa upp en bredd av både ämnen och aktörer för
att synliggöra att vi är många som varje dag arbetar med att utveckla
och förbättra Skåne, säger Sarah Ellström, projektsekreterare på
avdelningen för regional utveckling, Region Skåne..
Mötesplats Skåne är också en plattform för att diskutera Skånes nya
regionala utvecklingsstrategi, den här dagen med fokus på hur vi ska
arbeta tillsammans för att nå målen om Det öppna Skåne 2030.
– Det är genom att agera tillsammans som vi kan uppnå
verkliga resultat, konstaterar Sarah Ellström. För att alla ska dra åt
samma håll krävs gemensamma mål, arenor för samverkan och
ett pågående samtal.
Och det är just denna arena Dockplatsen blir den 15 augusti. 

Njut i nybyggd JM-bostad i Malmös mest
havsnära cityboende. Nybyggt betyder bekymmerslöshet, mindre måsten och mer tid över.
På Dockan erbjuder vi vackra, väldisponerade
JM-bostäder för dig som vill njuta av det goda
livet på oslagbart läge vid havet. Känn den lyxiga

känslan av en helt ny bostad där du är den första
som går på golvet, sover i sovrummet, borstar
tänderna i badrummet och lagar mat i köket.
Bygget är i full gång och många av lägenheterna
är redan bokade. Intresserad! Ring och boka tid –
så hjälper vi dig att hitta just din drömbostad.

HÖGMASTEN HÖGHUSET

HÖGMASTEN KVARTERSHUSET

Nu är snart stommen uppe till Högmasten på Dockan.
12 våningar högt blir höghuset, ett landmärke för både
Dockan och Malmö. I vår datamodell kan du se vilken
lägenhet som passar dig bäst, vilken utsikt, vilken våning
och vilket väderstreck mm.

Vid foten av 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.

Visningar: Öppen visning i JMs visningslokal och
visningslägenhet, Dockgatan i Dockan Malmö
Storlek: 2-5 rok, 64-183 kvm
Pris: 1 900 000-12 500 000 kr
Månadsavgift: 4 000-8 700 kr
Tillträde: kvartal 2, 2015
Mäklare: Åse Ljungberg, 0739-09 08 82,
ase.ljungberg@vaningen.se

Visningar: Öppen visning i JMs visningslokal och
visningslägenhet, Dockgatan i Dockan Malmö
Storlek: 1-5 rok, 42-131 kvm
Pris: 1 200 000-6 850 000 kr
Månadsavgift: 3 200-6 900 kr
Tillträde: kvartal 3, 2015
Mäklare: Åse Ljungberg, 0739-09 08 82,
ase.ljungberg@vaningen.se

MER INFO OCH FLER DRÖMBOSTÄDER PÅ JM.SE
JM har branschens nöjdaste kunder för femte året i rad enligt NKI

Butiker
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I Västra hamnen ligger Dockan,
ett f d industriområde omgjort
till en attraktiv stadsdel.
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Här är moderna företagshus
och bostäder samlade kring
en inbjudande marina.
Ett stenkast bort ligger
Malmö Centralstation med
47
snabba förbindelser till
hela Skåne och Danmark.
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SERVICE
20 Folktandvården Skåne
21 Menkas Hår
22 Roger Hår/Sundhud Hudvård
23 Malmö Tandvård
24 Thomas Lowerton – Läkarhuset
25 Scandinavian Hair academy
26 Parkeringshuset Dockan

Kultur
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JM www.jm.se

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

Texter: Con Alma Text & Ton
Layout: Lindahl media
www.lindahlmedia.se

Peab www.peab.se

Box 205 • 201 22 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

RESTAURANG/CAFÉ
1 Krankajen 22
2 Lighthouse Café
3 Årstiderna by the Sea
4 HamnaRätt
5 White Shark
6 P2
7 Stereo
8 Zen Thai
9 Doc Piazza
10 Doc Italiano
11 Restaurang Glasklart
12 Mixan
13 Café la Marina
14 Eve grab n´ go
15 Bryggans Bageri & Café
16 MECK
17 Restaurang Ankaret
18 Akvariet Restaurang & Event
19 Salads & Smoothies

INFORMATION
35 Badplats
36 Eldplats
37 Toalett
38 Tvättmaskin/Dusch/ Toalett
39 Betalautomat
40 Hamnkontor
41 Glasåtervinning
42 Turning Torso
43 Bankomat
44 Kockums
45 Bankomat
46 Malmö Centralstation
47 Centrum
KULTUR
48 Kunskapsgymnasiet
49 Skånes Dansteater
50 Malmö Högskola
51 Folkuniversitetet
52 Sveriges Television
53 Stapelbäddsparken –
			 Aktivitetspark
54 Sats

