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Anders Wahrer, VD, Dockan Exploatering:

HÖGSÄSONG!

Ä

ntligen vänder solen
och värmen tillbaka
och med det vackra
vädret antar Dockan
sin vackraste och mest
livfulla skepnad. Det
händer saker på Dockan, minst sagt.
Efter lång tids planerande och byggande står Högmasten klar och nu flyttar
de första boende in och blir en del av
grannskapet. Även företag väljer att flytta
in på Dockan. Sedan i höstas är Oatly på
Dockan – där Malmö möter havet
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plats i Media Evolution City och fortsätter att utveckla sin allt starkare stjärna
på livsmedelshimlen. En annan livsmedelsjätte ligger i startgroparna för en flytt
till Isbergs gata. Orkla – med varumärken
som Bob, Ekströms, Felix, Frödinge och
Abba – har påbörjat ombyggnad av 4700
kvadratmeter för att göra plats för sitt nya
huvudkontor.
Så här års vaknar också Marinan till liv.
Båtplatserna fylls och båtlivet blir allt mer
påtagligt. Snart stundar seglatser och seg-

lingstävlingar. Och Marinan har som vanligt utvecklats och kan erbjuda nyheter
för säsongen. Läs mer om detta längre in
i tidningen, där du också får möta vår nya
hamnkapten, Anders Lindskog, en båtentusiast som tagit över rodret för Dockan
och har stora planer för hur marinan ska
utvecklas.
Möt sommaren på Dockan och ta
gärna del av allt roligt som händer.
Trevlig läsning!

Bild: Anders Lindskog
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Toni Petersson om
lokalernas betydelse för
Oatlys nya ledarskap
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PRYLAR

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

Kan du segla? Nu
börjar säsongen för
Malmö Seglarskola
och kursdeltagarna
står på kö.
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DANSKT I
DOCKAN

Paret Sckaletz bor
i Danmark men
har upptäckt stora
fördelar med att ha
båten i vår marina.

INNEHÅLL

15

PETER SKOG

Dockanprofilen
Peter Skog delar med
sig av sina strapatser
på Antarktis
förrädiska vatten.
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DOCKANS NYA
KAPTEN

Anders Lindskog, ny
hamnkapten i Dockan
Marina, berättar om sina
framtidsplaner.

34

ORKLA

Snart går flyttlaset
med Orklas
huvudkontor
till Isbergs gata.
Flyttansvarig Camilla
Benckert berättar mer.
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Nya utsikter för
Gängtappen
DOCKANBLADET 2015
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PRYLAR VI GILLAR

Grönt är
gott
Ebba Blom
3 påsar smågodis
från svenska Ekorrens
Ekologiska. Välj mellan
Exotiska frukter,
Sega yoghurtfrukter,

Ett aktivt
skydd
LloydsApotek
ACO Sun Active mousse är
en snabbt absorberande
solmousse speciellt anpassad
till en aktiv livsstil. Extra vattenoch svettresistens gör att
huden är skyddad från skadliga
UVA- och UVB-strålar även vid
påfrestande förhållanden.

TIURF NEZORF HSE
Colaflaskor och
Lakritsbitar, Sura

fotavtryck med smak av
olika frukter eller Tvistade
små lakritsbitar och
Snurrade lakritsremmar.

KCITS A N O

Frukt
på pinne
EvE Grab and Go
För dig som inte åker utomlands
i sommar. Ananas och mango
som det smakar på plats.

Oatly havredryck
Lite varsans
Havre från den svenska landsbygden, rent vatten,
rapsolja samt en gnutta salt plus lite extra vitaminer
och kalcium. Kan förvaras i rumstemperatur och är en
perfekt ta-med-sig-dryck i princip vart som helst.
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TRAMPBART:

Låna en
cykel i
stället!

Den 4 oktober visar Skånes Dansteater Claire Parsons
Vispar du? för alla från 4 år. Foto Håkan Larsson.

Dockan sätter dansen på kartan
AT T S K ÅN ES DAN STE AT ER , 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.
Först ut den 13 september är OOGLY BOOGLY med Dansstationens Turnékompani för bebisar
mellan 12 och 18 månader.
Den 4 oktober visar vi Claire Parsons Vispar du? för alla från 4 år. Om kalasförberedelser och äventyr i ett kök med stora kökshanddukar och en spis som bakar ballonger.
Höstens Fika Titta Dansa avslutas den 15 november med Big Winds Knack knack! för barn mellan
3-8 år. En fantasifull och färgstark föreställning där dansarna varsamt leder barnen till svängiga födelsedagskalas, iväg på bilresor till havet och nya upptäcktsresor. 
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I Marinan kan man
som båtgäst låna
cyklar för att ta sig
runt och upptäcka
Malmö smidigare.
Det har varit mycket
uppskattat, så huvudsakligen tyska
och danska gäster
har säkerligen bara
gott att säga om
Dockan. Det är totalt
tio cyklar som är väl
uppskyltade, så var
man än drar fram i
staden får vi dessutom bra reklam.

5

Seglarskola
i medvind

Malmö Seglarskola har precis sjösatt båten i Dockan och startat igen
för säsongen. Bokningsblocket för våren och sommaren börjar fyllas
på av kursdeltagare. Första månaden brukar bli fullbokad snabbt.
I tre år Anders Almgren och hans kumpaner varit igång och de två
senaste åren har det varit full beläggning från maj till september.
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S

äg seglarskola och
de flesta tänker på
sommarlovslediga
barn i optimistjollar. Men Malmö
Seglarskola är något helt annat. Kursdeltagarna är vuxna
i alla åldrar som mönstrar på
en 25 fot lång Albin Express
för en veckas intensivkurs i
seglingens grunder.
– Vi kör inga teorigenomgångar på land. Med våra
kurser kliver deltagarna
ombord och så sticker vi ut
direkt, säger Anders Almgren, en av kursledarna och
eldsjälarna bakom Malmö
Seglarskola. Det är så man lär
sig bäst, faktiskt. Seglingens
grunder är som är att lära sig
cykla, så vi vill att deltagarna
ska få så mycket tid som möjligt på vattnet. Dessutom är
det ju mycket roligare så.

Ökat intresse

– Det är fyra deltagare per
kurs. Det funkar bra på den
här storleken av båt, förklarar
Anders. Dessutom gör det
plats för lagom många under
hela säsongen. Intresset för
att lära sig segla är stort. Bra
båtar går att komma över billigt idag, så det är många som
passar på att förverkliga idén
om att ha en egen båt.
Vart man sätter kurs vid
varje lektion avgörs givetvis
av väderförhållanden, men de
tränar en del inne i Dockans
marina och Malmö hamn,
men oftast styrs skutan ut på
sundet.
– Vi seglar mycket till bron.
Det är en lagom tur och en
imponerande upplevelse. Som
nybörjarseglare i Malmö-
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Dockkajen fylls av nya båtar för varje dag som går. En
perfekt plats att finslipa konsten att angöra en brygga.

trakten är bron dessutom ett
viktigt element att lära sig
hantera. Den är inte alltid
helt lätt att passera på grund
av strömmar och kastvindar,
fortsätter Anders.
Kurserna Malmö Seglarskola erbjuder är indelade
i olika steg. Nybörjarkurs,
fortsättningskurs och kappseglingskurs. Varje steg ger ett
intyg som innebär att varje
deltagare visat sin sjöduglighet. Med andra ord går det att
gå från nybörjare till kappseglare i skolans regi.
– Vi har stort fokus på
säkerhet. Vi övar till exempel
man överbord och övar en
hel del på att lägga till, vilket
ofta är ett stressmoment för
nybörjare. Och sen bygger vi
vidare därifrån.

Lång seglarbakgrund

– Min familj hade båt när
jag växte upp. Senare, när jag
pluggade blev jag sakta men
säkert sugen på egen båt och
för att kunna finansiera köpet
bestämde jag och några kompisar oss för att starta seglarskolan. Jag och mina kumpaner har seglat hela livet. Alla
har SM- och NM-meriter och
även VM-deltagande, stoltserar Anders.
– Visst valde vi Dockan
för att Lomma och Limhamn redan har seglarkurser,
men också för att läget här är
mycket tillgängligare. Det har
gjort att vårt upptagningsområde är mycket större, berättar
Anders. Vi har deltagare ifrån
Malmö, Lund och Österlen.
Ja, till och med Dubai. 

Om Anders
Uppgift: är Malmö Seglarskolas huvudinstruktör.
Meriter: Som seglare har han en lång bakgrund av jollesegling på nationell och internationell nivå. Vid 14 års
ålder blev Anders instruktör på jolleseglarskolan i Lomma och stannade i 6 år. På senare år har han jobbat som
skeppare och skepparinstruktör på 50+ fot segelbåtar i Medelhavet och Karibien.
Utbildning: Anders har genomfört Svenska Seglarförbundets tränarkurser på nationell nivå.
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Båten kan faktiskt ses som
en restaurang på vattnet...

Kryssa på sundet
med Escapeaway
De senaste åren har ett klassiskt motorfartyg varit ett
stående blickfång i Dockans marina. Många stannar till
och tittar nyfiket på Escapeaway som hon heter. Företaget
som äger båten, Boat Partnership, erbjuder dagsturer och
veckokryssningar – en unik företeelse i våra vatten.

Ä

Martin Wirth
välkomnar alla
ombord på
Escapeaway med plats
för nio övernattande
gäster.

8

garna till båten, Martin Wirth
och Lisa Knutsson, köpte den
2009 och de första åren körde
de i Medelhavet. Först i Pireus
utanför Athen, sedan i Monte Argentario
söder om Elba och slutligen i Olbia på
Costa Esmeralda, Italiens S:t Tropez.
– Sen kom Lehman Brothers-kraschen
och luften gick ur all så kallad lyxkonsumtion, säger Martin Wirth när vi möter
honom ombord. Hälften av alla båtar blev
bara liggande på land, så vi beslutade att
ta hem båten. Här kan vi ju erbjuda något
nytt och unikt. Idag är verksamheten
mest för intressets skull, ett extraknäck

eller hobby som handlar om att bara gå
runt.

Fullservice ombord

På Escapeaway är det plats för nio övernattande gäster. Det gör att det blir en hel
del weekendturer, både med företagskunder och privata. Ombord finns då en
kapten och en purser som tar hand om all
service för gästerna.
– Båten kan faktiskt ses som en restaurang på vattnet, det är enligt det regelverket rörelsen har godkänts, förklarar Martin. Man serveras alla måltider ombord
och vi har fullständiga rättigheter.
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Säsongen sträcker sig från början av
maj till sista september och vanligtvis
hinner man då med 30-40 bokningar.
Ofta går turerna till Flakfort, Nyhavn,
Kastrup Hamn eller andra hamnar på den
svenska sidan.

Attraktivt för många

– Vi har jämfört med andra båtcharterbolag i Sverige och vi är faktiskt billigast,
konstaterar Martin. Jämfört med vissa
konkurrenter ligger vi på halva priset.
Det är helt enkelt för att vi hellre ser att
båten är ute och kommer till användning,
än att den ligger i hamn och inte är till
glädje för någon.
Många har sett båten i Dockan. Och
många har sett den komma och gå med
gäster sittande på flydeck med smørrebrød och en pilsner. Det är klart att det
drar till sig nyfikenhet.
– Ja, det är faktiskt den bästa reklamen
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för oss – exponeringen av själva båten,
förklarar Martin. Det är ofta vi får förfrågningsamtal från människor som börjar
med att säga ”Hej, jag står här nere vid er
båt…”

Dockan ger potential

Bokningarna för den här säsongen har nu
börjat trilla in. Båtturer är så väderkänsligt
så de flesta bokar med bara några veckors
varsel. Martin Wirth menar att intresset
ökar för varje säsong, men några planer
att utöka har de inte.
– Nej, vi håller det på hobbynivå. Både
jag och min partner har jobbat många år
i resebranschen så vi vet vilka krav som
ställs. Vi trivs bra här på Dockan och håller fast vid att bara ha en båt. Det finns
tillräckliga utvecklingsmöjligheter ändå.
Dockan blir trevligare och trevligare, här
är massor av outnyttjad potential. Området växer ju fortfarande.

Svår att missa. Det centrala
läget på Dockan är den bästa
reklamen för charterbåten
Escapeaway.
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Inga och John Sckaletz ombord på
båten Dreamcatcher.

Danskarna som
föredrar Dockan
Nej, vi pratar inte om en dansk familj som bosatt sig i Malmö
och därför har lagt sin båt här. Vi pratar om en dansk familj
som bor i Vallensbæk mellan Ishøj och Brøndby, som har
valt att lägga båten i Dockan och stortrivs här varje säsong
sedan flytten 2010.
10
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När vi var hemma tänkte vi bara
på båten och att det var synd att
vi inte var ute med den. Och
när vi var nere på båten hade vi
dåligt samvete för att det alltid
finns en massa som måste fixas
hemma, berättar John.
– Det är bättre på det här
viset. När vi åker till båten nu så
är det som att åka till en sommarstuga. Då är vi iväg och det
är inte lönt att tänka på huset
och bestyren där hemma, fyller
Inga i.

i träffar John och Inga Sckaletz
i Dockan på deras båt Dreamcatcher, en tyskbyggd Hanse

och mer för varje säsong.
– Innan vi flyttade kände vi
också att vi ville ha mer ordentliga vatten att segla på, berättar
inga. Øresund är mycket tillgängligare härifrån. Dessutom är
det billigare med båtplats i Sverige än i Danmark.

Mer ut av båtlivet
John och Inga är runt 60 båda
två och arbetar fortfarande. Inga
är HR-chef på ett IT-företag
och John är polis. Men trots att
jobben är krävande är de flitiga
Ett medvetet val
seglare och åker ofta över till
John seglade mycket som ung
båten. Gärna i sällskap av deras
men sen kom båtlivet av sig un- son, Morten, som gärna följer
der nästan 30 år. Det var först
med på turerna.
2007 som han och Inga kunde
– Nu använder vi faktiskt båförverkliga drömmen om att ha ten mycket mer än innan, säger
båt igen. Därför betyder båten
Inga. Vi tycker mycket om att gå
mycket för dem och valet av
till Skanör, Ven och längs Skånes

Dockan
Marina
Att ha båt i Dockan
är det bekvämaste
sättet att ha båt. Här
är väderskyddat och
isfritt så det går bra
att ha båten i vattnet
året om och lämna in
den på varv vartannat
år. Slår man ut kostnaden blir det faktiskt
billigare också. Kontaktuppgifter hittar du
på sista sidan.

På många av Öresundsseglatserna följer sonen
Morten med som rorsman.

De har valt Dockan som sin hemmahamn men givetvis seglar John och
Inga under dansk flagg.

470. Än är det tidigt på säsongen och en del att fixa med. Det
syns på paret Sckaletz att de
gillar sin hemmahamn – långt
hemifrån.
– Innan hade vi båten i Vallensbæk, vi kunde se den hemifrån. Och det kan man kanske
tycka låter bekvämt och bra.
Men det gjorde faktiskt att vi
hade konstant dåligt samvete.
DOCKANBLADET 2015

Dockan som hamn var noga
överlagt. De har inte ångrat sitt
beslut. Snarare tvärt om. Det
händer ofta att de rekommenderar Dockan till danska vänner.
– Det är ju fantastiskt här.
Här är liv och rörelse, trevliga
båtgrannar och nära centrum.
Dessutom tycker vi att det här
är en fin stad med massor att erbjuda. Vi lär känna Malmö mer

västkust upp till Helsingborg.
Malmöitiska båtägare har gärna
och ofta den danska sidan som
mål, så vi kan inte låta bli att
fråga om de också gör turer till
Danmark, trots att det blir lite
bakvänt.
– Jodå, skrattar John. Visst
händer det att vi seglar över,
men vi stortrivs på den svenska
sidan så vi håller oss mest här. 
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fortfarande på önskelistan. Och
icke att förglömma är förstås
vårt Öresund, som är som gjort
för dags- och weekendturer från
Dockan Marina.

Båtplats i Dockan

Ny hamnkapten
välkomnar alla
Sedan oktober förra året är Anders Lindskog
ny hamnkapten i Dockan Marina. Anders
ansvarar för drift, utveckling, marknadsföring,
administration – ja, allt som rör marinan. Och
han har redan börjat göra avtryck.

D

et händer saker i
Dockan Marina.
Visionen är att
få till ett marint center med
utökade servicefaciliteter för
båtägare i direkt anslutning till
marinan. Det exakta läget och
hur allt ska utformas är inte färdigt än, men den starkaste drivkraften bakom är Anders så det
dröjer inte länge förrän nyheten
är klar att släppas.
Ambitionen är förstås att fylla
hamnen ordentligt med båtar.
Marinan har kapacitet att ta
emot betydligt fler båtar än idag.
– Jag hoppas att ett ökat båtliv och aktiviteter i marinan
skall bidra till att ge en trevlig
marin atmosfär i hela området,
säger Anders.
– Varför skall man lägga sin
båt permanent i Dockan Marina? Jo, självklart för att marinan
är regionens mest väderskyddade
hamn och att den ligger mitt i
Malmö City, fortsätter Anders.
Trygghet och bekvämlighet är
två nyckelord för att ha båten i
Dockan Marina.
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En riktig båtmänniska

Innan Anders kom till Dockan
arbetade han för Navigare Yachting, ett av Sveriges största företag inom båtcharter och båtförsäljning. Båtar i jobbet, båtar på
fritiden, det blir mycket båtar i
Anders liv.
– Ja, jag är en riktig båtmänniska, säger Anders. Inte för det
att jag är en storseglare utan
kanske mer en bryggseglare. Det
är båtarna och båtlivet som jag
tycker är kul.
Första segelbåten köpte han
1989, en Jaguar 22. En långweekend på ABC seglarskola i Stockholm och sedan var det kört.
– Jo, jag har ändå seglat en
hel del. Först uppe i Stockholms
skärgård eftersom det var där jag
bodde och arbetade och sen här
hemma i våra vatten.
– Jag tror jag har varit i
nästan varenda hamn i de inre
danska farvattnen. Öarna i Smålandsfarvattnet och Lilla Bält är
riktiga pärlor. Även tyska nordkusten tillhör favoriterna. Flensburg, Kiel, Fehmarn med flera
ska man inte missa. Rugen finns

Sedan starten med Jaguar 22:an
har Anders bytt upp sig ett antal
gånger. Idag har han en 36 fots
Bavaria som givetvis ligger i
Dockan.
– Jag har haft båten här sedan
2006, alltså långt innan det här
arbetet som hamnkapten blev
aktuellt, förklarar Anders. Att
ha båten i Dockan Marina har
faktiskt gett mig ett helt nytt
perspektiv på båtägandet. Man
hyr sin åretruntplats i marinan.
Vi försöker att hålla isfritt i vinterhamnen och det är mycket
väderskyddat. Det är bara att
låta båten ligga i året runt. El
och vatten finns på bryggorna
även på vintern. Istället för att
lägga tid och energi på kranlyft,
avmastning och underhåll varje
år lämnar man istället in sin båt
på varv ungefär vartannat år.
Slår man ut kostnaderna blir
det nästan billigare. Men bäst av
allt, man slipper allt arbete och
krångel med att tömma båten
och lyfta varje år! Båtägandet
skall vara bekymmersfritt och
man ska njuta av sin båt sommar
som vinter.

En klar ambition

Även om det bara har gått ett
halvår sedan han tillträdde tjänsten, har Anders en tydlig ambition med Dockan Marina.
– Jag vill att det har ska vara
en fullbelagd marina där alla
platser är uthyrda, en marina
som är en populär destination
för gästbåtar och där det är ett
rikt och roligt båtliv. Vi ska sikta
på att Dockan Marina etablerar
sig som regionens trevligaste
och mest välskötta cityhamn.
Marinan skall vara ett självklart
val om man vill uppleva vad en
riktig cityhamn kan leverera. 

8 SNAPSHOTS
DOCKAN MARINA
1. NY HEMSIDA
Vi rekommenderar alla
som är intresserade av
vad som händer i marinan
och i området att gå
in på vår nya hemsida
www.dockanmarina.se
regelbundet för att ta del
av nyhetsbloggen och
kalendariet. Självklart ska
man också följa oss på
Facebook och Twitter. Hjälp
oss gärna att få fler följare
genom att gilla och dela!

installerats under maj
månad. Ambitionen är att
göra plats för fler småbåtar
i marinan. Ytterligare två
bryggor är på gång och
kommer att sjösättas så fort
kajen framför Högmasten
är klar. Bryggorna utrustas
huvudsakligen med
6-meters y-bommar. Anmäl
ert intresse för båtplats så
fort som möjligt. Använd
formuläret som ni hittar på
hemsidan.

2. MALMÖ SOM
DESTINATION

6. NYTT
BETALNINGSSYSTEM

Just nu gör vi extra insatser
för att få hit fler gästbåtar.
Detta sker huvudsakligen
genom att lyfta fram
Dockan, Västra Hamnen och
Malmö som destination,
samt att förenkla och lyfta
kvaliteten på vad vi levererar
till våra båtgäster. Dockan
Marina är Malmös cityhamn
och läget gör marinan till det
bästa alternativet om man
vill uppleva vad staden har
att erbjuda.

Parallellt med det gamla
betalningssystemet kommer
vi att introducera ett nytt
betalningssystem för
gästande båtar som gör
det mycket smidigare att
betala hamnavgiften. Man
betalar direkt via en app
och behöver inte ens lämna
båten för betalning! Håll
utkik på nyhetsbloggen på
hemsidan för mer info om
detta.

3. MARKNADSFÖRING

Vi arbetar på att förenkla
parkering för båtägare
som har båtplats i Dockan
Marina men som bor utanför
området. För er kan vi
redan nu erbjuda parkering
på kvällar och helger till
reducerat pris på speciellt
utvalda parkeringsplatser
i direkt anslutning till
marinan.

Som en del i marknadsföringen har vi inlett
samarbete med Malmö Stad
och ArrivalGuides. Ladda
ner din turistguide över
Malmö på olika språk från
www.dockanmarina.se och
använd guiden offline på din
smartphone, surfplatta eller
dator.

Det är verkligen ett
bekvämt båtliv
att ha båten i Dockan.

4. AMBASSADÖRER
SÖKES
Vi söker ambassadörer för
Dockan Marina. Kom in och
hämta några exemplar av
Dockan-broschyren och
dela ut dem till vänner
och bekanta eller andra
gästseglare du möter runt
om i regionen.

5. NYA FLYTBRYGGOR
Två nya flytbryggor har

DOCKANBLADET 2015

7. PARKERING

8. BÄTTRE MILJÖ
Från och med 1 april
2015 gäller en ny lag som
förbjuder tömning av
septitank på svenskt vatten.
Dockan Marina vill förstås
hjälpa till att värna miljön
så mycket som möjligt och
har därför nu installerat
en pump för tömning av
septitankar. Pumpen står på
Sigma-bryggan precis invid
Sigmahuset.
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Värt att vänta på!
Dockan
Säljpremiär våren 2016

Våren 2016 är det säljpremiär för Peabs nya drömhem i Dockan.
Vi kommer att skapa moderna lägenheter från 1-5 rok för dig att välja mellan.
Mer än så avslöjar vi inte än, men om du anmäler ditt intresse på peabbostad.se
ser vi till att du får senaste nytt först!
Oavsett vilket hem som passar dig, kan vi lova dig ett optimalt boende med attraktivt
läge i en härlig havsmiljö. Så centralt och nära stadspulsen fast ändå nära grönskan.
Det här är en riktig dröm för den som vill bo modernt, bekvämt och leva gott.
Välkommen till ett av Malmös bästa och vackraste lägen.
Väl värt att vänta på, tycker vi.

Anmäl ditt intresse på peabbostad.se

peabbostad.se

I en lägenhet på Krankajen tar Kapten Peter
Skog emot oss med ett varmt leende och fast
handslag. Han visar vägen in i vardagsrummet
som är fullt av minnen och souvenirer från
hans expeditioner. Han blickar ut över
vattnet genom fönstret. Det första han
säger är ”Jag har det jättebra här på Dockan”.
Och då ska man veta att det här är en
man som har sett en hel del vatten i
sina dagar.

MIN PAPPA ÄR

KANNIBALHÖVDNING
VARN
OT R O L I G I N G F Ö R
A H I S TO
R I E R!

DOCKANBLADET 2015
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PETER SKOG
familjen från Helsingfors till Malmö.
– Ovanför min säng var en världskarta uppsatt på väggen, börjar Peter.
Varje kväll låg jag och tänkte på hur
jag skulle bära mig åt för att komma
ut i världen och se allt. Varje morgon
när jag vaknade var det samma sak. Jag
tittade på Afrika, Asien och så vidare,
och tänkte ”Hur ska jag komma dit?”

Första resan gick till Odessa
emma hos Kapten Skog översköljs
man av intryck – målningar, sjökort,
exotiska infödingsmasker och vapen,
modellbåtar, konsthantverk, fotografier och massor mer. Varje sak har en
historia att berätta.
Det här är en man som har sett
världens alla hav, som har lett expe-

När Peter var 15 år och sommarlovet
kom, fick han chansen att åka ut med
ett fartyg en månad. Han gick ner till
sjömansförmedlingen där det satt en
massa fulla sjömän och väntade på att
få jobb. Trots att han var så ung och
oerfaren framstod han som ett kap i
det här sällskapet och snart ropades en
båt upp. I och med att han var under

Jag har
fått ett
sund i
Antarktis
uppkallat
efter mig.
Lindblad Explorer

Efter skolan och ytterligare ett par
lärorika turer med olika fartyg, tog

Välkända miljöer för Kapten Skog. Här njuter
han och gästerna av solskenet iland på Antarktis.
Båten Lindblad Explorer väntar i viken.

ditioner och fått ett sund i Antarktis
uppkallat efter sig, som bott i Amazonas djungler i 15 år, som satt fängslad
i juntans Argentina, som korsat svärd
med Simon Spies, som uppvaktade
Princess Anne av England och som
adopterades av en kannibalhövding.
Det är inte utan att vi undrar hur
den här historien ska gå att berätta.
Sedan ett par år tillbaka skriver
Peter på en bok om allt han varit med
om. Hans berättelse börjar i Malmö
1963, men när han var 10 år flyttade
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16 år fick hans mamma skriva under
ett målsmansintyg. Det gjorde hon,
men ställde ett villkor.
– Hon var okej med att jag gav
mig ut i världen, men hon hade bara
ett enda krav, att resan på inga villkor
gick till Sovjet. Och naturligtvis blev
min första resa till Odessa, skrattar
Peter. Hon blev så besviken! Men allt
gick bra. Jag listade kvickt ut att det
handlar om att hålla sig ifrån fylla och
bråk om man ska bli långlivad i den
här branschen.

han till sist sjökaptenexamen vid Sjöbefälsskolan 1972, blev kapten och
lade sig till med två ledord som varit
med honom genom hela karriären
– ödmjukhet och försiktighet. Båda
skulle komma till god användning redan året därpå, då det bar iväg på den
första expeditionen till Antarktis.
– Jag blev senare erbjuden att bli
kapten på Lindblad Explorer, ett expeditionskryssningsfartyg. Fram till
dess hade jag arbetat på lastfartyg, så
jag sa ”Aldrig en passagerarbåt, nej
DOCKANBLADET 2015

Om
Peter
Uppgift: Peter är född
i Finland men flyttade
till Malmö som tioåring. Som 15-åring
fick han sitt första jobb
till sjöss, på ett lastfartyg till Odessa. Han tog
examen vid Sjöbefälsskolan i Malmö 1972.
Strax därefter erbjöds
han kaptenskapet för
Lindblad Explorer och
nu följde många år
som Antarktisk pionjär.
Peter lodade okända
vatten och banade
vägen för expeditionskryssning och äventyrsturism. Nämnvärda
meriter är att han fått
ett sund i Antarktis
uppkallat efter sig
– Skog Passage – och
att han sedan 2006 är
invald i Explorer’s Club
i New York.

Nära strandkanten vid Strömnäs, Syd Georgien
utanför Antarktis.

Peter vid spakarna när båten ankommer Ushuia.

och Skogs
Passage

Denna platsen heter Portal Point.

tack.” Men de gav mig ändå en vecka
att fundera på saken. Och mycket riktigt
ångrade jag mig. Efter tio dagar hörde jag
av mig och frågade om platsen fanns kvar.
– Några veckor senare kom jag till
Ushuaia i Argentina, längst ner vid Kap
Horn. Det blev början på en fantastisk tid
i mitt liv. Otroligt spännande.

Antarktiska expeditioner

I början av 70-talet hade expeditionsoch ekoturism tagit fart i Antarktis.
Kryssningsturerna bjöd på något nytt,
exklusivt och eftertraktat, och drog till
sig kungligheter, världsledare, miljardärer
och kändisar. Peter minns hur Kungen
och Silvia också gjorde också en tur på
70-talet.
Som kapten handlade det här om att
navigera okända vatten. Peter Skog gjorde
DOCKANBLADET 2015

sjömätningar, lodade djup och ritade egna
sjökort för att kartlägga områden där ingen varit förut. Han blev en nyckelperson
i att öppna Antarktis för turism.
– På den tiden var vi ensamma där
nere, så jag skapade mig ett namn i branschen. Expeditionskryssning är väldigt
speciellt. Det var som ett kall som eldades
på av mitt eget stora intresse.
Han berättar att det var viktigt att
komma riktigt nära de stora ismassorna.
Och Peter kom närmare och närmare.
– Jag brukade lägga till med bogen
mot ismassorna så att passagerarna kunde
gå iland, eller de som inte ville gå iland i
varje fall fick en nära upplevelse.
Efter ett tag fick andra nys om den
här formen av turism och snart var det
många fler som trafikerade vattnen för att
erbjuda turister antarktiska upplevelser.

The United States
Board on Geographic
Names antog i april
2002 det geografiska
namnet Skog Passage
som officiell benämning på ett sund i Antarktis. En smal kanal,
bara 0,2 sjömil bred,
mellan Madder Cliffs
på den västra sidan av
Joinville Island och en
namnlös ö leder Suspiros Bay vidare in mot
namnlösa vatten. Skog
Passage är uppkallad
efter Kapten Peter
Skog som 1998 var
den första att navigera
ett kryssningsfartyg,
MS Lindblad Explorer,
genom sundet.

➡
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PETER SKOG

Idag har Peter bytt havsutsikten
på båten till den från lägenheten.
Här stortrivs han och ägnar
mycket av sin tid till målning av
motiv från hans resor.

Fick sitt namn på kartan

Det blev många äventyrliga och lyckliga år i Antarktis där Peter hela tiden
gjorde mätningar och upptäckte nya
vägar.
– Ismassorna hann förändras en hel
del under åren där nere. Framåt slutet
av 90-talet hade det smält undan så
mycket på ett ställe att en ny passage
hade bildats, bara drygt 300 meter
bred, förklarar Peter. Jag lodade upp
och kartlade den och blev den första
att gå igenom sundet med fartyg.
En namnregistrering skickades in
till The U.S. Board of Geographic
Names och 2002 kom intyget som
säger att detta smala sund i Antarktis
heter ”Skog Passage”.
Snacka om att ha satt sitt namn på
kartan. Där Kapten Skog gått fram går
idag mycket större fartyg igenom.
– Det handlar om att vara försiktig, gå sakta och ständigt hålla koll på
ekolodet.
– Vi mötte ofta stora hoper av
isberg, vissa så stora som 30 x 40 sjömil. Det är flytande öar, riktigt farliga
grejer. Historien har ju visat oss precis
hur livsfarliga de kan vara.
Det är tydligt att Peter Skog har
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stor yrkesstolthet och gärna berättar
om sina framgångsrika år i Antarktis.
– När jag slutade köra i Antarktis
var jag det sjöbefäl som hade gjort
flest antal isresor i hela världen, stoltserar han. Det blev sammanlagt 125
resor.

Explorers Club

När Peter ser tillbaka kom höjdpunkten i karriären efter upptäckten av
Skog Passage. Då blev han antagen
som medlem i världens mest exklusiva klubb för upptäckare och äventyrare, Explorers Club i New York.
Det här är ett sällskap som utmärks
av medlemmar som Neil Armstrong,
David Livingstone, Sir Peter Scott, Sir
Edmund Hillary (som för övrigt var
flitig gäst ombord på Lindblad Explorer) och många fler som gjort avtryck
i historien.
– Det blev stor middag på Waldorf
Astoria där jag fick hålla ett anförande och berätta om mina bedrifter. Ett
stoltare ögonblick kan jag inte tänka
mig, ler Peter ödmjukt.

Åren på Amazonfloden

Det har absolut inte bara varit isresor
för Kapten Skog. När det inte var sä-

song för antarktiska resor, seglade han
flitigt på alla möjliga håll i världen,
bland annat Söderhavet. Han har kört
mycket kryssningar runt Nya Guinea,
Australien, Stora Barriärrevet, Östtimor och på många fler platser.
Så småningom blev han en ivrig
utforskare av Amazonfloden.
– Jag bodde i Perus djungler längs
Amazonas i 15 år och körde turistkryssningar. Då hade jag också i uppgift att utforska biflöden för att se om
det gick att utveckla turerna.
Det var riskfyllt på flera sätt. En
dag hamnade han i klorna på korrumperad peruansk polis. De hade
skickats av ett konkurrerande turistföretag som ägdes av Perus fiskeriminister. Peter blev sittande i förvar i
flera dagar och det var först när USAs
ambassadör i Lima lade kraft bakom
orden som han släpptes.
– Det kanske var sista gången mitt
arbete fick mig inspärrad, men det var
inte den första.

Fyra gånger i fängelse

Det har inte varit utan konflikt att
vara sjökapten i mer än 40 år. Man
kan tydligen hamna bakom galler av
alla möjliga skäl. Peter är dock noga
DOCKANBLADET 2015

med att understryka att det bara är i
tjänsten han har gripits.
Första gång var i Kina 1967 där en
nervös 15-årig soldat helt godtyckligt
höjde sitt vapen och krävde Peters
pass, vilket han inte hade på sig. Det
blev tre dagar i häktet innan han
släpptes. En annan gång var i Honduras där han oförskyllt kom i krogbråk
om en flicka och fick en flaska i huvudet.
– Alla skyllde bråket på västerlänningen som låg avtuppad på golvet.
Så polisen tog med mig till arresten.
Det var så snöpligt. Jag hölls bara 80
meter från båten och kunde se den
över planket, skrockar Peter. Där fick
jag sitta och skrota en dag.
Allvarligast blev det 1975 i Argentina. När de körde isresorna till Antarktis gick de alltid genom en kanal
innanför Kap Horn till Ushuaia. Det
ställdes aldrig krav på att de skulle
ha lots, förrän en vacker dag när det
kom ett brev från Buenos Aires där
det stod att de hade infört
lotsplikt.

Ett tag
bodde jag
i Perus
djungel.

– Strax därpå blev vi stoppade sent
en kväll av en torpedbåt som släppte
ombord en lots. Han luktade fylla lång
väg och mycket riktigt somnade han
vid ratten. Jag skakade honom flera
gånger men han vaknade inte. Så full
var han. Jag beslöt att köra själv som
alltid och det gick bra. Det var inte förrän vi hade kommit igenom alla svåra
passager som han vaknade och då blev
det ett jäkla bråk. Jag drog ut honom på
bryggvingen och låste dörren inifrån.
Där stod han och bankade och skrek
”Det är jag som är lotsen!”. Det sket jag
DOCKANBLADET 2015

högaktningsfullt i och körde själv de
återstående 8 timmarna.
– Väl framme i Ushuaia greps jag.
Det här var när juntan hade makten i Argentina och hela situationen
luktade korruption lång väg. Lotsen
hade ringt sina kontakter i Buenos
Aires som skickade soldater att hämta
mig. Situationen var allvarlig och
det skrevs faktiskt om mig i svenska
tidningar. Till sist fick den svenska
ambassadören i Argentina gå i god
för mig och rederiet köpa mig fri för
33 000 dollar. I efterhand kändes alltihopa mer som ren utpressning.

Princess Anne of England ombord på Peters båt.
Ett möte där de kom överens om att återses på ön
Santa Helena i Syd Atlanten.

Min far är kannibal

– 1976 när jag körde kring Nya Guinea hände det att vi gav oss iväg på
vandring när vi ändå låg i land. Då
kom vi till små väldigt avlägsna byar
där vi mötte stamfolk. Det var inte
lätt att kommunicera men vi togs
emot väl. En kväll förstod vi att det
var någon form av ceremoniell fest
och att det var mig det handlade om.
Jag skulle dia tre olika kvinnor, dricka
någon märklig dryck och det var dans
och annat. Plötsligt gick det upp för
mig att det handlade om en adoption.
Jag hade helt enkelt blivit upptagen i
en familj av huvudjägare.

Vad håller du på med?

– Innan jag flyttade hem till Malmö
bodde jag som sagt i Perus djungel.
En dag ringde min son och sa ”Vad
håller du på med? Nu får du ta och
komma hem.” Jag tror han tänkte på
min säkerhet, att det var dags att sluta
utmana Fru Fortuna efter ett helt liv
av äventyr. Och då hamnade jag här i
Dockan. Hemma i Malmö igen.
Förr om åren längtade Peter alltid
ut på havet igen när han var hemma.
Men inte längre.
– Jag trivs bra här och ägnar mig
åt mitt målande. Det blir mest motiv från mina resor. Men visst tar jag
också ströjobb då och då, trots att jag
egentligen har gått i pension. Snart
ska jag iväg och köra en isbrytare i
Antarktis. Det ska bli roligt. Men det
ska också bli skönt att komma hem.


Peters stora intresse är måleriet. Motiven vittnar
bland annat om hans äventyrliga år i Perus
djungler.

Lindblad Explorer kallades "Den lilla röda båten"
men banade inte desto mindre vägen för den
Antarktiska äventyrsturismen.
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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 JMbostäder 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. Efter
succén med Högmasten på Dockan planerar vi
nu nya bostäder. Är du intresserad av att bo på
Malmös mest havsnära cityboende är det dags
att anmäla dig som VIP kund, då är du med från
början och får förtur till JMs nybyggda bostäder.

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

ØRC återvänder till Dockan
– i gröna byxor
Bild: Anders Lindskog

För sjätte året i rad går en av Öresunds största seglingstävlingar från
Köpenhamn till Malmö i september. Sedan 2010 har ØRC – Øresund
Rally for Cruisers – byggt upp ett rykte som en av sommarens absolut
roligaste dagar på sundet. Tävlingen är egentligen ingen riktigt
tävling, mer en trivseltävling eller ”hyggeseglads” som den
danska arrangören Mads Christensen säger.

DOCKANBLADET 2015
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ØRC
Idén till ØRC fick Mads
Christensen efter att han
deltagit i Atlantic Rally for
Cruisers, från Gran Canaria
till Saint Lucia i Karibien.
Som ett bevis på bedriften att ha seglat de 3000
sjömilen över Atlanten
föräras alla deltagare
rätten att bära röda byxor
när hela sträckan avklarats.
2009 seglade Mads
och några vänner från
Köpenhamn till Malmö
och började skoja om att
det var som ett ARC, fast
över Öresund. Alltså, ett
ØRC. Och att man efter en
sådan bedrift – 15 sjömil
– också borde få rätten att
bära en viss färg på byxorna. Man bestämde sig
för gröna byxor och satte
planen i verket. Redan
året därpå gick startskottet det första riktiga ØRC.
– Antalet deltagande
båtar har exploderat.
Många vill vara med
om seglatsen, jippot,
kamratskapet och festen
på kvällen när man lagt
till i Dockan, berättar
Mads. Idag är det faktiskt
Danmarks största seglats.
Tävlingen är inte förrän i
september, men redan nu
närmar vi oss fullbokning.
ØRC är öppen för både
segelbåtar och motorbåtar. I och med att det mest
är en trivseltävling i goda
vänners lag, har ØRC mer
och mer fått prägel av ett
socialt evenemang.
Och ett riktigt
jippo.
Med
årens

22

DOCKANBLADET 2015

gång har deltagarna börjat smycka, dekorera och
spöka ut sina båtar på de
mest fantasifulla sätt.
– Det var inget som
bestämdes från tävlingsledningen, avslöjar Mads.
Det bara började och sen
har det blivit allt mer för
varje år. Men det är bara
roligt. Det gör ju allt än
mer spektakulärt, både
för deltagarna och alla
åskådare som möter oss i
Dockan.
Det som begränsar deltagarantalet idag är att
det inte får plats mer än
530 personer på Glasklart
där festen hålls på kvällen.
Men att flytta arrangemanget är inte aktuellt.
– Nej, verkligen inte.
Festen är en stor del av
ØRC, men också närheten till båtarna. Att alla
kan komma och gå och
mingla mellan de förtöjda
båtarna och festen. Det
kan bara Dockan erbjuda.
Då är det snarare mer aktuellt att utöka ØRC med
en tävling från Malmö
till Köpenhamn, så att
många fler svenskar kan
vara med och får uppleva
hur roligt det här är. Och
hur stolt man kan bära ett
par gröna byxor, skrattar
Mads.
Øresund Rally for Cruisers
arrangeras den 19–20
september. Hittills är
ungefär 120 danska
och 15 svenska
båtar anmälda.

DOCKANBLADET 2015
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La Soupe sätter
soppan på kartan
Den första soppserveringen
öppnade La Soupe i centrala
Malmö för ett år sedan. Den andra
har nu slagit upp portarna på
Dockan. Här kan man kaffe och
frukostbullar på morgonkvisten,
men fokus ligger såklart på att
servera dagsfärska soppor med
inriktning på lunchgäster.
För dagen är det clam chowder,
jordärtskocksoppa, kikärtsoppa,
vegetarisk indisk soppa och fiskoch skaldjurssoppa på menyn.
När vi besöker La Soupe vid
halvtolvsnåret har kön redan börjat
slingra ut genom dörren.

FRÅN GRUNDEN
Alla sopporna gör de själva från
grunden och det finns alltid minst
fyra soppor att välja mellan varje
dag. Närodlat och ekologiskt är
så självklart att det faktiskt inte är
något man skyltar med.
– Det tycker vi är självskrivet,
gör inte alla det? funderar Kajsa
Littgren som är ansvarig för La
Soupe i Dockan.
Trots att La Soupe är nya i
området har många lunchgäster
redan hittat hit. Några slår sig ner,
men de flesta tar med sig sin lunch.
– Soppa är nyttigt, fräscht och
gott, förklarar Kajsa. Det är lätt att
ta med och håller sig bra om man
vill äta senare.

SUCCÉN FORTSÄTTER
Bakom konceptet La Soupe står
Lotta Mellberg Holm och Bjarne
Holm som även är innehavare
av Abbekås Hotell & Hamnkrog.
Det är härifrån sopplagningen
utgår för att sedan köras ut till
försäljningsställena där den
sista touchen sätts. Nu planeras
en vidare etablering med fler
soppställen i Malmö i takt med att
man hittar bra lokaler.
#frukost #lunch #takeaway
#dagsfärskt #trottoar #soppa
#catering #vegoalt
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Gängtappen
får nytt liv
efter Kockums
Sedan 1958 har huset varit ett landmärke i
Malmös stadsbild. När Kockums flyttade in
markerade Kockumshuset – eller Gängtappen
som den kallas i folkmun – en tro på framtiden,
en expansiv tid i stadens historia. Efter 58
år flyttar nu Kockums ut och tar plats i Teliahuset på Dockan. Samtidigt passar Wihlborgs
på att ge Gängtappen en ny framtid, då en
genomgripande renovering för att göra plats för
nya hyresgäster börjar inom kort. ➡

Terrassen högst upp i Gängtappen bjuder än idag
på en av Malmös mest storslagna utsikter.

DOCKANBLADET 2015
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GÄNGTAPPEN

I entrén till Gängtappen vittnar inredningen om
Kockums glansdagar med ubåtsmodeller som
Bävern, Hajen, Uttern, Näcken och Sjöormen.

Hissarnas entrér minner om en annan tid.

V

Tavlan med grundaren
Frans Henrik Kockum
följer med i flytten till de
nya lokalerna på Dockan.

i kliver in i huvudentrén
och möts av synintryck som
påminner om Kockums
långa historia i huset. Även
om mycket har moderniserats och
byggts om genom åren, vittnar mosaikmotiven på väggarna, dörrar, beslag och
andra detaljer om tidstypisk 50-talsdesign.
Det är ungefär på samma sätt när det
gäller exteriören.Visst är 50-talsvisionen
påtaglig när det gäller utformning, men
samtidigt har byggnadens fasad genomgått en hel del förändringar som gjort
att den förlorat något av sin 50-talskaraktär.

Malmös högsta byggnad
Hans Andersson,
marknadsansvarig på
Wihlborgs.
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Kockumshuset var inflyttningsklart i
januari 1958. Med sina 65 meter över
havet var då huset Malmös högsta och
bjöd Kockumsledningen på en imponerande utsikt över staden, hamnen
och sundet. För naturligtvis inrymdes
deras kontor och möteslokaler på de
översta våningarna.

Utsikten var faktiskt oöverträffad i
drygt sex år, ända till 1964 då Kronprinsen stod klar och överträffade
Gängtappen med 17 meter.
Även om åren har gått och Malmö
har blivit omtalat för imponerande
höghusbyggen med svenska mått mätt,
är Kockumshuset fortfarande ett av
Malmös högsta. Idag ligger det på en
6:e-plats efter Nya Triangeln, Scandic
Triangeln, Kronprinsen och givetvis
Turning Torso.

Gör plats för nya hyresgäster

Wihlborgs plan för Gängtappen är nu
att bygga om huset till en toppmodern
miljöbyggnad. Samtidigt passar man på
att återskapa exteriören av huset till
originalets varma och ljusa utstrålning.
– Genom åren har fasaden gjorts om
och fått en mörkare blå nyans. Nu passar vi på att återställa det exteriöra intrycket till den ursprungliga färgtonen,
förklarar Hans Andersson, marknadsansvarig på Wihlborgs. Det blir en ljus
emaljblå ton.
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Kockums sätter ny kurs. Delar
av den tidstypiska inredningen
kommer att bevaras till de
kommande hyresgästerna, men i
huvudsak byggs allting om till en
modern miljöfastighet.

1958 var huset
Malmös högsta

Länsförsäkringar Skåne är ett av de
företag som är inflyttningsklara. De
kommer att uppta sex hela våningsplan. Men än finns det ledigt utrymme kvar för företag som vill sitta i en
av Malmös mest profilerande fastigheter.
– Gängtappen symboliserar en
framgångsrik period i Malmös historia. Nu handlar det om vilka företag
som är redo att föra historien vidare
och vill vara med och skapa Malmö
2.0.
De stora ytorna lämpar sig för
större företag som kan ta ett eller
flera våningsplan, men det skapas
även ytor för mindre företag.
– Visst, vi erbjuder hela våningar.
Men vi tänker också dela av några
våningsplanen så att det blir kontorsytor nedåt 300 kvadratmeter, säger
Hans Andersson.
I bottenvåningen planeras för gemensamma ytor med restaurang, möteslokaler, kreativa arbetsutrymmen
och en välkomnande reception. 
DOCKANBLADET 2015
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HÖGMASTEN

Nu går de första
flyttlassen
till Högmasten
Så har det äntligen blivit dags för inflyttning i Dockans
första och sista höghus, Högmasten. Efter flera års
väntan ser nu de inflyttande, grannarna på Dockan och
byggherren JM fram emot att de två husen – Höghuset
och Kvartershuset – fylls etappvis, från juni och framåt.

Anneli Grek
Kjellström, JMs
projektledare.

– Det är alltid roligt när nya bostadshus slutligen förverkligas. Det
är många års arbete som når sitt mål,
säger Anneli Grek Kjellström, JMs
projektledare för Högmasten. Just
i det här fallet känns det lite extra,
eftersom Högmasten är ett så speciellt projekt – läget, utformningen, de
unika lägenheterna och inte minst
höjden. Högmasten blir verkligen ett
nytt landmärke i Malmös stadsbild.

Helheten avgörande
När Högmasten skulle förverkligas
lades det ut som ett parallellt uppdrag
på tre arkitektkontor. Slutligen bestämde man sig för den lösning som
nu står klar 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
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med rätt tänk bakom, som nu blivit
114 inflyttningsklara lägenheter med
massor att erbjuda de boende.

12 våningar utsikt
Högmastens höghus rymmer bostadsrättslägenheter i varierande storlekar,
från två rum och kök till stora penthouse om 183 kvm. Alla med väl tilltagna balkonger och vackra utblickar.
– När flyttlassen nu börjar rulla
in återstår bara enstaka lägenheter
som fortfarande är lediga. Det är
helt normalt, tillägger Anneli. Vissa
köpare tycker det är lättare att slå till
när de kan se och uppleva bostaden i
verkligheten. Vi räknar verkligen inte
med att de kommer att stå tomma
länge.
Kvartershuset
Vid foten av det ståtliga tolvvåningshuset ligger Högmastens kvartershus.
Kvartershuset består av två sammanhängande huskroppar som omsluter
den omsorgsfullt utformade innergården som vetter ut mot småbåtshamnens bryggor. Husen rymmer 75
lägenheter – 1-5 rum och kök i storlekar om 43–131 kvm. Balkong eller
uteplats är en självklarhet. 
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FAKTA

HÖG
MASTEN

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.

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

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.

FÖRSÄLJNING:
Åse Ljungberg
Våningen & Villan
Telefon: 0739-09 08 82

DOCKANBLADET 2015
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FÖRETAG PÅ MEC

En världsförbättrare
flyttar in
Det helt havrebaserade varumärket Oatly har seglat upp som en
verklig stjärna inom livsmedelsbranschen. För ett drygt år sedan
valde man flytta huvudkontoret till Media Evolution City. Flytten,
planeringen av ytorna, inredningen och tankeutbytet med andra
företag och människor i huset – allt är en del i det nya ledarskap som
Toni Petersson, Oatlys dynamiska och drivna VD, har byggt upp.

N

är vi kommer in
i lokalerna är det
som att stiga rakt in
i varumärket Oatly.
Det nya huvudkontoret går helt i linje med företagets
produkter, kommunikation och inte
minst deras modiga värderingar. På
väggen i entrén står det stort och
tydligt ”People don’t need brands.
They need something more real.” Ett
mantra som varit med Oatly ända
sedan Tonis intåg 2012.
Redan efter tre veckor som ny VD
lade Toni fram en helt ny strategi för
bolaget. Allt tog form av en bok och
fyra internfilmer, där Oatly föddes på
nytt som ett modernt, flexibelt och
snabbrörligt system, helt baserat på ett
genuint världsförbättrarperspektiv.
– Jag vill inte kalla det för en förändring. Det var en uppdatering av
Oatly. Med en fin befintlig verksamhet som grund skapade vi framtidens
livsmedelsföretag. Och visst blir det
väldigt synligt med nya förpackningar, ny kommunikation, nya lokaler
och så, men de största förändringarna
har utan tvekan skett internt inom
organisationen, förklarar Toni.

32

Hata eller älska oss

De flesta aktörerna inom livsmedel är
jättar och Oatly är små i jämförelse.
Är man liten krävs att man gör saker
annorlunda.
– Från början när jag kom in bolaget tittade vi på alla andra för att ta
reda på hur de gör. Och sen bestämde
vi oss för att så ska vi absolut inte
göra. Vi ska göra tvärt om, säger Toni
bestämt.
– Ingen tar ansvar inför de verkliga
problem världen står inför – hållbarhet, resursanvändning, djurhållning,
storskalig industriell livsmedelsprocess
och kvaliteten på slutprodukterna vi
ska stoppa i oss. Därför behövs förändring. Det krävs ett mod och att
man slutar värdera bolag i bara marknadsvärde och lönsamhet.
– Hata eller älska oss. Våra värderingar kommer inifrån, de har substans och är äkta.

Nytt kontor var viktigt

Tidigare var alla företagets funktioner
samlade till produktionsanläggningen
på åkern utanför Landskrona. För
det nya Oatly var en flytt nödvändig.
Det var viktigt att komma närmare

marknaden, konsumenterna och mer
kompetens.
– MEC är ett fantastiskt hus. Här
är ett konstant flöde av människor,
idéer och energi. Det var precis vad
vi behövde och det har gjort alla som
jobbar här mer engagerade, drivna
och lojala, säger Toni. Vi kom från
livsmedelsindustrin och mötte de
kreativa media- och teknikbranscherna. Det blev ett jättespännande möte
som vi har vunnit mycket på.

Verklig förändring

Idag bär värderingsarbetet och alla
förändringar frukt. Produktsortimentet, distributionen och försäljningen
ökar markant, varumärkeskännedomen och lojaliteten likaså. Och det
är stort personaltryck på Oatly, många
vill börja arbeta här.
– Folk vill ha förändring och
vill vara med och skapa förändring.
Många bolag pratar en massa, men
det är få som levererar. Det finns
inget vi säger här på Oatly som inte
är sant och det tilltalar mängder av
människor som vill vara med och
göra en skillnad i det stora perspektivet. 
DOCKANBLADET 2015

– Vi ska göra
tvärtom!
Toni Petersson, VD Oatly
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Dockan – där Malmö möter havet
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Fakta
Wihlborgs är hyresvärd
och förestår hela ombyggnaden. Utformning och inredning är
signerad Åsa Dyberg
på Dysign.

Bara goda nyheter
med Orklas flytt

Orkla Foods Sverige är ett av landets största livsmedelsföretag som länge har haft sitt säte i Eslöv.
Men nu flyttar man huvudkontoret – med innovationsavdelning, sälj, marknad, administration med mera
– till Isbergs gata på Dockan. Inflyttningen sker i
februari nästa år och byggarbetet för att iordningställa
Stadsarkivets gamla lokaler är i full gång.

36

V

i möter Camilla
Benckert, flyttprojektledare på Orkla Foods
Sverige, vid fasaden och
fönsterraderna som snart
ska rymma hela företagets huvudkontor. Den brunteglade exteriören kommer att bestå, men en ny tillbyggnad
planeras ut mot gatan.
– Ja, vi lägger till en utskjutande
tillbyggnad som blir en välkomnande
entré med café där man kan få frukost
och fika, och en butik där man kan
köpa våra produkter, berättar Camilla
Benckert. Vi vill vara ett öppet och
tillgängligt företag och med den här
utbyggnaden tar den öppenheten fysisk
form. Det är bara att kliva in.
DOCKANBLADET 2015

FÖRETAG PÅ VÄG IN

Närhet, hållbarhet, mångfald

Flyttprojekledare Camilla Benckert
framför fasaderna som snart ska rymma
Orklas hela huvudkontor.

– Vi undersöker möjligheten att ha
biodlingar på taket
230 flyttar in
Just nu pågår arbetet för fullt med att
modernisera lokalerna. Än så länge har
bara rivningsarbetet kommit igång och
det är smutsigt och stökigt, så det finns
inte mycket att se. Vi håller oss ute på
gatan där Camilla fortsätter att peka
och berätta om framtidens arbetsplats.
DOCKANBLADET 2015

– Vi kommer att vara ca 230 medarbetare som går hit för att jobba varje
dag. Orkla Foods Sverige har vuxit de
senaste åren och det är den främsta anledningarna till flytten. 2013 gick Procordia, Frödinge och Abba ihop; svensk
livsmedelshistorias största sammanslagning. Då valde man att ha huvudkontoret
kvar i Eslöv, men där får vi inte plats längre.

Andra anledningar till flytten är att
företaget vill kunna utnyttja storstadsfördelar som större rekryteringsunderlag av ny kompetens, men även variabler
som mångfald, närhet till leverantörer,
kunder och kommunikation är centrala.
– Dockan och Västra Hamnen är
också kända för sin hållbarhetsprofil
och det är viktigt för oss att våra nya
lokaler går i linje med det hållbarhetsarbete som genomsyrar allt vi gör. Alla
förändringar som nu genomförs är
miljöcertifierade. Målsättningen är att
skapa en modern miljöbyggnad som
blir så hållbar som bara är möjligt. Vi
undersöker till och med möjligheten att
ha biodlingar på taket, ler Camilla.
Flytten innebär också organisatoriska
förändringar för Orkla Foods Sverige.
I de nya lokalerna sitter alla tillsammans
under samma tak, vilket underlättar
aktivitetsbaserade och tvärfunktionella
arbetssätt. Allt är en del i att främja
företagets tillväxtresa.

Produktion på åtta orter
En stor del av de anställda i Eslöv kommer att vara kvar, understryker Camilla.
– Vår produktionsanläggning där är
viktig för företaget även fortsättningsvis. Vi har produktion, lager och distribution på nio olika platser i landet.
Matglädjen, äktheten och förankringen
i hela landet betyder mycket för oss.
Matglädjen är återkommande när
Camilla berättar om byggplanerna.
Interiört kommer man att arbeta med
samma teglade stil som präglar det nya
kontorets fasad, men annars är det ett
annat tema som kommer att genomsyra
alla lokalerna – just matglädje.
– Det är ju det vi jobbar med och
älskar att förmedla till alla kunder, avslutar Camilla Benckert. 

37

Ingen
grön
fasad

Vi måste alla ta ansvar för hur vi påverkar miljön.
På Wihlborgs gör vi det till exempel genom att installera
solceller på minst en ny fastighet per år, erbjuda gröna hyresavtal, sätta bikupor på våra tak och jobba hårt med att minska
energiförbrukningen i våra hus.
Ju mindre vi påverkar miljön, desto mer hållbar blir vår
arbetsglädje.

Charlotte Petersson från
Malmö Högskola träffade Karin
Görlin, landskapsarkitekt på
Ekologigruppen, och njöt av
kvällen sista solstrålar.

Natalia Brynte från Matter, scenografen Jeanette Gostomski, Maria Tuszynski
från Näringsliv Skåne, Lotta Hauksson, miljökonsult på WSP och Åsa Sarnus,
lärare på Malmö Idrottsskola hade mycket att prata om.

VBAW

Världens bästa After Work för mediafolk
drar till sig gott om besökare
varannan fredag på Media Evolution City.

De tre kollegorna från
Eon, Therese Nielsen, Inga
Gunnarsson och Catja
Appelros skålade får våren.
Bandet Wildie underhöll.
Med det rykande färska
debutalbumet "Lost and gone"
intog de VBAW.

Birgitta Åhlund och Mia Byström från
reklambyrån Pagefactory varvade ner
efter en lång arbetsvecka.
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Bim Soerich och Josefine Härngren på Region Skåne
var tidigt på plats och mötte Camilla Johnsson, nordisk
inköpare på Loreal DK
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SEGLING FÖR ALLA!
Malmö Sail Week 5–16 augusti.

BLOK ART I DOCK AN
8-9 AUGUSTI!
I.
MALMÖ SAIL WEEK 5–16 AUGUST
Hamnen:
Följ tävlingarna från kajen i Västra
SM och
Red Bull Foiling Generation, KonaAllsvenskan Öresund.
augusti.
Kom och testa BloKart i Dockan 8-9
se
Se hela programmet på sailweek.
facebook.com/MalmoSailWeek

JM www.jm.se

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

Texter: Con Alma Text & Ton
Bild/form: 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

Dockan Marina www.dockanmarina.se
Tel hamnvärd +46 703 40 19 18
Facebook: Dockan Marina

Utvecklas av
JM, Peab och Wihlborgs

