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	HEJ, HAMNVÄRDEN!

STORA
BÅTAR
Längst in i Marinan samlas de allra största 
båtarna. Och hit dras också blickarna. Dockan står 
redo för ännu en strålande sommarsäsong.
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Sven-Johan Nilsson, 
VD Dockan Exploatering:

S
om ny VD sedan ett drygt halvår tillbaka är det extra trevligt 
att få inleda detta nummer av Dockanbladet, då det verkligen 
händer mycket i Dockan nu.
 I flera av de befintliga lokalerna kommer det under sommaren

flytta in nya hyresgäster. I Gängtappen kommer Länsförsäkringar på 
plats och i Ubåtshallen flyttar Försäkringskassan in. Vi ser givetvis 
mycket positivt på att få nya hyresgäster och mer liv i Dockanområdet.
 Vår hamnkapten, Anders Lindskog, har tillsammans med mig 
fortsatt att utveckla Marinan. Det viktigaste som hänt under våren är 
att vi har invigt vårt nya hamnkontor, som bland annat innehåller nya 
dusch- och omklädningsrum, fräscha toaletter och tvättmöjligheter. 
På hamnkontoret finns även en kontorsdel till Dockan Exploatering. 
De flesta har säkert lagt märke till de nya betongbryggorna som 
installerats och de fortsatta förbättringarna för att skapa en trevligare 
marina för båtägare och gäster.
 När det gäller bostadsbyggandet händer det också en hel del. 
För närvarande pågår försäljning av bostadsrätter i såväl Kvarteret 
Rogaland som Skåneland, båda i närheten av Regionhuset. Planeringen 
av de två sista husen längs Marinan pågår dessutom för fullt – och 
fortsätter den positiva marknadstrenden har vi snart byggt färdigt den 
första delen av Dockan. Vid årsskiftet blev ytterligare en detaljplan 
godkänd och vi har redan påbörjat arbetet med ännu en. Så det 
kommer att hända mycket i vår närmiljö även framöver.
 Med tanke på det fortsatta bostadsbyggandet kommer en hel del 
av de befintliga parkeringsplatserna att försvinna. Dessa ersätts av 
två nya parkeringsområden, ett vid Peab-huset och ett i närheten 
av Högmasten. Till detta kommer Wihlborgs bygge av ett nytt 
parkeringshus intill Ubåtshallen.
 Sommaren närmar sig och vi ser fram emot att fler kommer 
till Dockan för att värmas av solen, ta del av båtlivet och njuta av 
utsikten från någon av våra många 
restauranger.

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

www.peab.se
Box 205 • 201 22 Malmö
Tel 040-35 75 00

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

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

Texter: Magnus Bergkvist
Con Alma AB
Bild/form: Mårten Lindahl
Lindahl media AB
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NYTT FÖRETAG PÅ DOCKAN

STORA BÅTAR GÖR 
UPP I SM I 
HAVSKAPPSEGLING

Förutom de uppenbara skälen 
– det vackra läget, hög 
bekvämlighetsstandard och 

närheten till city – har Dockan 

Marina valts som tävlingshamn av 
högst praktiska skäl. 
 – Eftersom Dockan har så stort 
djup finns här kapacitet att ta emot 
stora båtar som TP 52 och Swan 45, 
säger Anders Nilsson, tävlingsansva-
rig på MSS. Det är precis vad det 
här mästerskapet handlar om; snab-
ba stora båtar på uppåt 52 fot.

6 KORTA OCH 1 LÅNG
Tävlingarna kommer att bestå av 
sex korta bankappseglingar med 
utlagda bojar och ett längre offshore 
race runt fyrar och fasta sjömärken. 
De kortare kappseglingarna hålls i 

vattnen nära Turning Torso, 
både för att göra det lättare 
för åskådare att följa tävling-
arna från land och för att dra 
nytta av Malmös profilerande 
landmärke.
 – Den långa havskappseg-
lingen går antingen norrut
mot Ven, eller i sydvästlig 
riktning till Kögebukten där 
Öresund möter Östersjön, 
förklarar Anders Nilsson.

250–300 TÄVLANDE
– Vi förväntar oss god upp-
slutning till tävlingarna, med 
uppåt 300 seglare, säger 
Anders Nilsson. Lägg publi-
ken därtill så kommer det att 
bli riktigt kul här i Dockan 
under tävlingsdagarna.
 Allt börjar på torsdagskväl-
len med en välkomstmiddag 
för de tävlande på Rådhuset.  
Sen är man igång. Anders 
och Malmö Segel Sällskaps 
förhoppningar för mästerska-
pet är att det ska lyfta fram 
seglingen som en livskraftig 
idrott där god kamp sker över 
generations- och könsgränser, 
och att arrangemanget sätter 
Malmös havskappseglings-
resurser på kartan även inför 
kommande Offshore Racing 
tävlingar. 

SÄG HEJ TILL

HAMNVÄRDEN

Tillsammans med Dockans
hamnkapten finns en 
hamnvärd i tjänst varje 
dag under sommarsäsong-
en. Det är naturligtvis då 
det finns mest att göra, 
men även under lågsäsong-
en finns en hel del arbete
med förbättringar i Mari-
nan. Vi träffar en av hamn-
värdarna, Anthony Rafael
för en pratstund inför 
kommande säsong. 

En av de stående uppgif-
terna är att två gånger om 
dagen kontrollera de gäst-
båtar som kommit in, att de 
kommit i ordning ordentligt 
och att platsen är betald.
 – Sen är det förstås en 
del administrativa sysslor, 
som att kommunicera med 
hamnkaptenen, båtägare 
med fasta platser och hamn-
gäster. Vi ska också vara 
behjälpliga med allt från att 
städa upp i vattnet och på 
land, till att se över säker-
hetsutrustningen i Marinan. 

Representerar Dockan
På frågan om vad som är
roligaste med jobbet 
kommer svaret direkt.
 – Människorna och deras 
båtar, alla har sin historia. 
Man får hjälpa till i deras 
båtliv och det brukar vara 
väldigt uppskattat. På så 
sätt är det också roligt att få 
representera Dockan och ge 

så god service och så god bild 
av vår marina som möjligt.
 Just relationer och 
kommunikation är några av 
Anthonys starkaste sidor.
 – Jag är onekligen en 
”människomänniska” och 
förutom svenskan har jag 
två andraspråk som jag 
hanterar väl. Det brukar 
komma till användning. Inte 
minst när det gäller att ge 
gäster turistinformation och 
Malmö-tips.
 Men Anthony har fler 
kvalifikationer än så. Som 
rugbyspelare på elitnivå drar 
han sig inte för att hugga i.
 – Jag bodde ett tag i Kana-
da och då fick jag livrädd-
ningsutbildning också. Jag 
har inte behövt använda mig 
av mina kunskaper här i 
Marinan än. Men det känns 
bra att kunna vara behjälp-
lig där också om olyckan är 
framme.

Dröm om världshaven
Fullt så stor båtvana har 
inte Anthony ännu. Främst 
har han seglat tillsammans 
med familjen på somrarna.
 – Jag har alltid älskat vattnet. 
En gång i tiden drömde jag om 
att bli marinbiolog, men det 
gick över, skrattar han. 
 Nu är drömmen snarare 
att utvecklas som seglare och 
komma ut på någon riktig 
långfärd.
 – Tänk dig en 40-fotare och 
att få se världen, ler Anthony.

”Norrut mot Ven, 
eller i sydvästlig 
riktning till Köge-
bukten där Öresund 
möter Östersjön.”

– Det här är ett kul jobb 

där man får insyn i folks 

båtliv och snabbt får rycka 

ut när man kan hjälpa till, 

säger Anthony Rafael.

Den 25-28 augusti händer det igen. 
Då arrangeras återigen ett stort 
officiellt mästerskap i Dockan 
– Swedish Open Offshore Cham-
pionship 2016. Eller SM i Havs-
kappsegling, som det också kallas. 
Arrangör är Malmö Segel Sällskap 
som är kända i seglingskretsar för 
att stå för väl genomförda mäster-
skap, både nationellt och interna-
tionellt.
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STÖRSTA BÅTEN ÄR EN

UPPFYLLD 
DRÖM
Längst in i Marinan ligger Dockans största båt och drar 
till sig en hel del nyfikna blickar. Båten är onekligen 
märkvärdig – en 57-fots Hanse 575. Men Ruben Larsson
 som sitter därnere i ruffen när vi kliver ombord, är 
också en man med en märkvärdig historia. Båten heter 
Cacique och är en belöning från Ruben till Ruben för 
en snillrik idé, modet att satsa och många års hårt 
arbete för att förverkliga hans uppfinning och bygga 
upp ett företag som idag är världsledande. 

Ruben Larsson började 
med segling när han 
var 18 år och sedan 

dess har seglingsintresset 
varit stort. 
 – Allt började faktiskt i en 
optimistjolle, ler han. Senare, 
när jag hade gift mig, köpte 
jag och min fru en Albin 
Viggen. Det måste ha varit 
sent 60-tal. Vi seglade bland 
annat i Kattegatt, Limfjord-
arna och till Tyskland. Jag 
minns särskilt en nattsegling 
till Anholt i hård nordvästlig 
kuling och en jäkla sjö, med 
vår första dotter dinglande i 
en vagga som var upphängd i 
grabbräckena i ruffen, skrat-
tar Ruben. Det är så vi är, vi 
båtfolk.
 Så småningom tog familje-
livet och karriären över, båten 
blev mest en belastning och 
herrskapet Larsson valde 

att sälja den. 
 – Därefter hyrde vi istäl-
let båt om somrarna. Det 
passade bra eftersom vi flyt-
tade omkring en del utom-
lands. Det ledde så småning-
om till att vi bosatte oss i 
Brasilien. Och där blev jag 
kvar i fem år som dotter-
bolagschef för ett svenskt 
bolag inom infrysning av 
livsmedel. 

AVSKEDAD
Men 1998, efter elva år i 
bolaget och fem år i Sao 
Paulo och Rio de Janeiro, 
såldes hela företaget till 
en amerikansk köpare och 
Ruben blev avskedad vid 49 
års ålder. 
 – Jag sökte nytt arbete, 
men problemet var att jag 
älskade mitt jobb och var 
specialist på den teknologi 
jag hade sysslade med. Och 
inom den branschen var det 
inte lätt att hitta jobb, av det 
enkla skäl att jag hade varit 
VD i kraft av min special-
kunskap. Just då var det 
ingen efterfrågan på den.

ENKEL IDÉ
– Jag visste inte vad jag skulle 
göra. Men parallellt funde-

rade jag mycket på om det 
inte gick att göra en infrys-
ningsmaskin som var myck-
et enklare och billigare. Den 
tanken fick mogna några 
månader och en kväll fram-
för brasan hemma i Sao Paolo 
fick jag en idé. En irriteran-
de enkel idé! Jag kunde inte 
fatta att ingen hade kommit 
på den tidigare. 
 Han gick raka vägen till 
datorn och satte sig i kontakt 
med patentjurister för att 
undersöka om det redan 
fanns något liknande.
 – Men nejdå, min idé höll. 
Så jag fick mitt patent, sålde 
huset, tog alla pengar jag 
samlat under hela mitt liv 
och satsade för att bygga 
min nya maskin, ungefär 
lika stor som en långtradare.

BORT MED BANDET
– All sorts frusen mat vi 
köper i småbitar, till exempel 
räkor, ärtor, tärnade moröt-
ter, riven ost och liknande,
den snabbfryses i en frys-
maskin. Den teknologi som
gällde förr använde ett rull-
band som matade det som 
skulle frysas genom maski-
nen. Problemet var att det 
där bandet var en mardröm 

DOCKANPROFILEN

 – Främst gör det stor skill-
nad att kunna gå med 7–8 
knops snitthastighet, istället 
för 5 knop som många andra 
seglare skulle vara nöjda 
med. Men visst är det kul att 
ge sig ut i hård vind och få 
smaka på lite fart. Storm är 
en småsak för Cacique, säger 
Ruben.
 Med dessa fartresurser är 
det ”alltid kappsegling” när 
han seglar.
 – Såklart att jag alltid vill 
vara snabbast på sjön. Det är 
Cacique i stort sett alltid. När 
vi går till Bohuslän är det 
mer eller mindre regel att vi 
”kör om” alla segelbåtar.

BLANDAD BESÄTTNING
– Teoretiskt sett kan jag segla 
båten på egen hand. Men man 
bör vara två erfarna seglare
ombord. Man kan såklart 
vara fler om man vill. Här 
finns ledigt plats för åtta 
personer, med alla bekväm-
ligheter man kan önska sig. 
Dessvärre är det inte alltid så 
lätt att få tag på besättning 
som kan följa med. 
 Så jag välkomnar alltid nya 
människor att lära känna, som 
vill hänga med ut och segla. 
Gärna oerfarna extragastar, 
det har jag bäst erfarenhet 
av. Båten har en egen Face-
book-sida – Cacique (offentlig 
grupp). Det kanske kan bli en 
segetur om vinden blåser och 
tiden tillåter. 

ur livsmedelssäkerhetssyn-
punkt och konstant var 
en källa för bekymmer 
och driftstopp. Det var i 
stort sett omöjligt hålla det 
rent. Jag skulle faktiskt 
vilja säga, att alla typer 
av problem med dåtidens 
maskiner härrörde från 
detta rullband, förklarar 
Ruben.
 – I huvudsak var min idé 
var att plocka bort bandet.   
I min maskin satte jag istäl-
let in en bäddplatta som åker 
fram och tillbaka i snabba 
korta rörelser. Därigenom 
vaggas livsmedlen fram 
genom maskinen. Vips var
bandet och problemen historia. 
 Detta genidrag, tillsam-
mans med ett par andra 
förbättringar som man passa-
de på att göra, blev starten 
för Ruben Larssons företag 
OctoFrost.
 – Det gamla företaget som 
hade avskedat mig, lade 
sedan tolv år på att försöka 
punktera mitt patent i juri-
diska processer. Men de 
lyckades inte. Och idag har 
vi kört om dem i försäljning. 

MEN SEGLINGEN DÅ?
Genom årens gång har det 
givetvis krävts mycket arbete 
på företaget, men seglings-
intresset har bestått. På 
somrar och ledigheter har 
det blivit turer med hyr-
båtar. Och när pensionering-
en och överlämnandet av 
företaget till en av sönerna 
närmade sig, bestämde sig 
Ruben tidigt för att han ville 
unna sig en stor fin båt. Det 
blev den Hanse 575 som nu 
ligger här i Dockan, och som 
han ägt i två år.
 – Nu seglar jag desto mer, 
till tyska kusten, Rügen och 
Bohuslän bland annat. Det 
har länge funnits planer på 
att göra längre turer i Öster-
sjön också, ner till Hamburg 
och annat, eftersom det var 
det jag drömde om som ung. 
Men det har jag kvar att för-
verkliga.

DET GÅR UNDAN
En stor båt som Cacique går 
fort, uppåt 10–11 knop.

Båtens namn, Cacique, är det namn som 
gavs till indianhövdingar från Karibien ner till 
Patagonien. När indianerna kämpade mot 
spanjorerna gick stammarna samman och 
tillsammans utsåg de en Cacique att vara 
Caciquernas Cacique. Denne kallades Toqui.

Modell Hanse 575
Längd 17,15 m
Bredd 5,20 m
Vikt 20,4 ton
Masthöjd 25,30 m
Djupgående 2,25 m
Total segelyta 160,50
Design Judel/Vrolijk & Co
Årsmodell 2014

OM CACIQUE

När jag seglar är det 
alltid tävling. 
Den här båten går fort.
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J
ag kontaktade Dockan-
konsortiet, huvudägarna i 
området, och sa ”Det här är 
regionens bästa hamn, men 

vi behöver ta nästa steg”, berättar 
Anders Lindskog, hamnkapten i 
Dockan. Därefter tar det förstås ett 
tag för hjulen att snurra, men efter-
som omsättningen i Marinan har 
ökat med 35 % det senaste året, finns 
ett gott underlag för att nu genomfö-
ra dessa åtgärder. Det känns väldigt 
roligt att det äntligen blir av.

ÖKAR STADIGT
Dockan som gäst- och hemmahamn 
fortsätter att öka i popularitet. Det 
är ett bekvämt och strategiskt läge 
att lägga sin båt, nära till Danmark 
och Tyskland.
 – Vi har ett större upptagnings-
område än man kanske tror, fort-
sätter Anders. Det finns båtägare
som har valt Dockan, men är bo-
satta så långt bort som Uppsala,
Stockholm, ja till och med Schweiz. 
Det har hänt ett par gånger att jag

fått höra ungefär samma historia. 
”Vi var här i somras och tyckte så 
mycket om det, så vi flyttade hit 
båten.” Vissa tar ytterligare ett 
steg, köper lägenhet och flyttar hit 
helt och hållet.

VÄLKOMMEN UPPGRADERING
Toaletter och duschar för Dockans
båtägare och gäster har varit under-
dimensionerade en längre tid. 
Bekvämligheterna i Marinan har 
helt enkelt behövt en uppgradering.
 – Nu får vi nya fräscha toaletter 
och duschar, med betydligt bättre
kapacitet. Nu blir hamnkontoret 
också mer tillgängligt och synligt. 
På så sätt hoppas vi skapa en knut-
punkt för boende, båtägare och gäster.
 Det nya hamnkontoret är just 
ett hamnkontor – och som sådant 
kommer det främst att handla om 
verksamheten i Marinan. Men i 
viss mån ska det också kunna fung-
era som områdeskontor, så att det 
finns någonstans att vända sig med 
frågor och funderingar. 

Sedan den nye hamn-
kaptenen, Anders Lindskog,
tillträdde tjänsten förra 
året har Dockan och Marinan 
sett en rad förbättringar 
som ökat trivseln, inte 
minst bland alla som gästar 
hamnen med båt. Besöks-
antalet har ökat markant 
på bara ett år och nu ge-
nomförs fler åtgärder för 
att skapa ett ännu större 
intresse för Dockan.

– Vi vill väcka den innersta 
delen av Marinan, säger 
Anders Lindskog. Längst in i 
hamnen på Krankajen-sidan 
har vi skapat en lagun som 
ska kunna användas flexibelt 
– vid tävlingar, arrangemang, 
för gästande båtar vid hög 

beläggning och liknande. 
 På den västliga, motsatta 
sidan sker det desto mer iö-
gonfallande förändring. Här 
har man nu byggt åtta nya 
båtplatser à 18 x 6 meter för 
Marinans allra största båtar.
 – Delvis är det en kapacitets-
fråga, förklarar Anders. Med 
de nya platserna kan vi ta 
emot fler stora fritidsbåtar. 
Dessutom, i en hamn som 
vår samlas folk med stort 
båtintresse och flest blickar 
dras såklart till de riktigt 
stora båtarna. Med den nya 
placeringen blir de än mer 
synliga. Det är förstås också 
profilerande för Dockan.

HAMNPROMENAD
Samtidigt anläggs en ny flyt-

brygga som binder ihop nya 
gångvägar och ger en trevlig 
promenadkänsla, med god 
kapacitet så att man till exem-
pel kan gå med barnvagn.
Med den här förnyelsen av 
Marinan hoppas man skapa en 
än mer levande hamn. 
 – Det är viktigt för mig att 
det händer saker i Dockan, att 
det sker positiv förändring och 
att vår Marina är det bästa al-
ternativet i Malmö, både som 
hemmahamn och gästhamn, 
avslutar Anders.

Är du nyfiken på Dockans 
största båt? Läs mer om 
Ruben Larsson och hans Hanse 
575 på sidan 6.

HAMNKONTORET

”Det här är 
regionens 

bästa hamn...”

STORA BÅTAR MARKERAR POSITIV TREND
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NYTT HAMNKONTOR 
GER VIND I SEGLEN

 – Det ökar vår kontaktyta gentemot 
alla som rör sig i Dockan och gör att vi 
kan ge bättre service, även till besökare 
som ofta vill ha turistinformation till 
exempel, konstaterar Anders. 

SKEPPSHANDEL 
Hamnkontorets nya faciliteter innebär 
inte bara förbättrade hygienbekvämlig-
heter, här kommer också finnas betal-
automat för båtplatser och dygnet-runt-
öppen kaffeautomat. 

 – Dessutom har vi planer på en 
butiksdel där vi kan tillhandahålla ett 
litet produktutbud anpassat för båt-
ägare, det där nödvändigaste som alltid 
behövs ombord. Och vem vet vad fram-
tiden kan ge… Här är en så fin uteplats 
framför kontoret, så det kanske även 
blir en liten caféservering framöver. 
Vi får se.

HOPPAS PÅ REKORDSOMMAR
Förra året sattes ett nytt rekord vad 
gäller besökande båtar från Tyskland. 
Denna trend hoppas Anders Lindskog 
ska hålla i sig. Därför har man anslu-
tit Dockan Marina till Marinaverbund 
Ostsee. Det är en sammanslutning av 
fritidsbåtshamnar längs den tyska 
kusten, plus några hamnar i angräns-
ande länder, bland annat Sverige.

– Tillsammans hjälps man åt med 
marknadsföring och ger båtägare 
rabatter och information om besöks-
mål, säger Anders. Det gör säkert att 
ännu fler kan få upp ögonen för vår 
vackra marina. 

I mitten av april flyttade Dockans hamn-
kontor från den låga barrackbyggnaden på 
parkeringen vid Dockplatsen, till helt nya 
lokaler i Sigma-husets bottenvåning. Det 
är ett naturligt steg i att utveckla Marinan 
efter ett uppsving både för den fasta plats-
uthyrningen och ett stadigt ökande antal 
gästbåtar. Satsningen ökar kapaciteten, 
bekvämligheten och servicegraden i Dockan.

SKEPPSHANDELN 
ERBJUDER:
• sortiment från Kapell & Annat
• beställningar från Watski-katalogen
• förtöjningsutrustning
• vax och polish
• fönsterputs
• Dockantröjor och vimplar
• båtshakar
• däcksborstar
• väskor
•  mugghållare

NYHETER
• DUSCHAR
• TOALETTER
• TILLGÄNGLIGHET
• KAFFE 24/7
• BETALAUTOMAT
• SKEPPSHANDEL 

Dockan Marina är anslutet 
till Marinaverbund Ostsee.

Anders Lindskog, hamn-
kapten i Dockan.
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F
ör sjunde året i rad går en av 
Öresunds största seglings-
tävlingar från Köpenhamn 
till Malmö i september. Se-

dan 2010 har ØRC – Øresund Rally 
for Cruisers – byggt upp ett rykte som 
en av sommarens absolut roligaste 
dagar på sundet. Tävlingen är egent-
ligen ingen riktigt tävling, mer en 
trivseltävling eller ”hyggeseglads” 
som den danska arrangören Mads 
Christensen säger.
 Idén till ØRC fick Mads Christen-
sen 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 ver-
ket. Redan året därpå gick start-
skottet 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 seglings-
tävling. 
 Den 17 september blir det folkfest 
och en sevärd målgång i Dockan. 
Kom och kolla! 

BILD: ANDERS LINDSKOG

FOLKFESTEN ÅTER-
VÄNDER MED ØRC 

Målgång 17 september i Dockan     

ÄVENTYR

EVENT- OCH 
SAFARIBÅTAR 
INBJUDER TILL

Lagom till sommarsäsongen
startar får Marinan tillökning
i äventyrsutbudet. Malmö 
Adventure, ett av Sveriges 
första och största aktivitets-
företag, lägger till med en av sina 
RIB-båtar i Dockan. Därmed 
erbjuds företag och privata 
sällskap nya event- och safari-
möjligheter i Öresund.
 
Det är få saker som ger så mycket
glädje och upplevelse som att 
åka RIB-båt, i alla fall om vi ska 
tro Joachim Persson på Malmö 
Adventure.
 – Ja, det här är kul på riktigt. Det 
är en aktivitet som passar alla 
oavsett ålder. Vi har flera typer av 
turer. Man kan glida i sakta mak 
längs Malmös kanalsystem eller 
ta en fartfylld tur för att uppleva 
Öresundsbron på nära håll. Dess-
utom erbjuder vi sälsafaris neråt 
Skanör, till exempel.
 Malmö Adventure har Sveriges 
största RIB-flotta med åtta egna 
båtar.
 – Vi har arbetat i Malmö sedan 
tidigare, men det är nytt att vi nu 
etablerar oss i Dockan, förklarar 
Joachim.
 
FLER BÅTAR PÅ FÖRFRÅGAN
Malmö Adventure startade som 
ett av Sveriges första aktivitets-
bolag 1986 och består idag av sex 
olika aktivitetsbolag från Mölle 
till Sydafrika. De var bland annat 
först med att introducera RIB-
safari i Sverige 1993. Sedan dess 
har man gett både små och stora 
sällskap storslagna upplevelser, 
inte minst här nere i Öresunds-
regionen.
 – Det största uppdraget vi tagit
oss an och lyckats genomföra, var 
att förse 2800 personer med olika 
aktiviteter under en och samma 
dag, så vi backar inte för någon 
förfrågan, avslutar Joachim 
Persson. 
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NU SKA VI FÅ FART PÅ    MALMÖS KUSTREMSA
 

Pella Ström är välbekant för många Malmöbor. Under fyra år 
var hon Malmöfestivalens general och lotsade stadens folkfest 

genom nödvändig förnyelse som resulterat i besöksrekord efter 
besöksrekord. När nu tre av kommunens förvaltningar – Gatukontoret, 

Fritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen – för första gången tar 
ett samlat grepp i projektet ”Malmö vid havet”, tar Pella Ström plats 
som projektledare och övergripande ansvarig för satsningen. Och hon 

bjuder in alla att komma med tips, synpunkter och idéer.

NYA GREPP

V
isst har Malmö Stad sedan tidigare sett 

till att det händer massor av saker längs 

stadens kuststräcka, från Klagshamn till 

city – ridsporttävlingar, seglingstävlingar, kon-

serter, sport- och fritidsaktiviteter och mycket 

mer. Men i och med projektstarten för Malmö vid 

havet kallar vi det här för År 1, med all respekt 

för alla som gjort ett fantastiskt jobb tidigare år, 

säger Pella Ström. Att vi kallar det År 1 gör också 

att man får bättre förståelse för att förändring tar 

tid. Men viljan finns, helt klart.

 

TESTA NYA GREPP

De tre centrala frågorna nu är: Vad behöver vi 

göra för att utveckla området? Hur kan vi under-

lätta för externa aktörer? Vad kan vi göra för dig 

som Malmöbo?

 Svaret finns i tre projektdelar 

– utveckling, utredning och projekt-

ledning – som nu är under arbete.

 – Vi behöver se över befintliga 

arrangemang, vilka investeringar som 

behöver göras och hur vi på bästa 

sätt stöttar alla initiativ och driv-

krafter. Det betyder dels att vi måste 

testa nya grepp, dels höra vilken 

utveckling malmöiterna vill se, men 

också marknadsföra allt. Bara genom 

att ta fram en Malmö vid havet-hemsida, där man 

enkelt kan ta del av det som händer, gör att vi 

skapar bättre förutsättningar för fler att upptäcka 

och besöka arrangemangen.

LOCKA NYA ARRANGÖRER

En av de viktigaste delarna i Malmö vid havet 

är att också locka hit fler arrangörer. I valet 

av arrangemangsstad ska Malmö hävda sig väl i 

konkurrensen med andra kuststäder.

 – Malmös havsnära områden ger unika möjlig-

heter. Här finns plats för stora arrangemang utan 

att man behöver störa omgivningen, samtidigt 

som det ligger helt centralt i staden. Vattnet 

betyder såklart att det är den självklara arenan 

för evenemang som Toughest, seglingstävlingar 

och vattensportarrangemang. När man tänker på 

det, är det inte många andra platser som kan 

erbjuda det Ribban kan, till exempel. 

VILKEN FÖRÄNDRING VILL MAN SE?

– Vi vill att det ska vara en plats där det är 

möjligt och enkelt att genomföra arrange-

mang. Till exempel, för några veckor sedan 

genomfördes en Rallymix-tävling för första 

gången i Malmö med 20-30 deltagande 

hundar. Det är inte ett stort arrangemang 

med någon jättebudget, då är det viktigt att 

det är enkelt för arrangören, förklarar Pella.

 Ett önskemål är fler stora arrangemang 

som blir profilerande för Malmö.

 – Det skulle såklart vara kul att se om 

det går att göra någon stor konsert, till 

exempel. Men främst handlar det om 

att möjliggöra sådant som inte får plats 

någon annanstans. Och då kan det egent-

ligen vara vilken typ av arrangemang som 

helst. Vi får se…

SOMMAREN 2016

För sommarsäsongen är 25–30 arrang-

emang planerade, både stort och smått. 

 – Det blir en hel del ridsport och nytt för 

i år blir Ponny-SM. Men också SM i boule 

och massor av vattensportarrangemang. 

Till exempel europacuptävling i skimboard, 

SM i Stand Up Paddleboard, JVM i Kona 

och seglingstävlingar som Malmö Sailweek. 

Här kommer dessutom start och mål vara 

för ”Battle of the Sund”, då 500 kitesurfare 

tävlar på sträckan Malmö-Flakfort-Malmö. 

Och däremellan blir det såklart en hel del 

kultur och konserter.

INTE BARA ARRANGEMANG

En del av Malmö vid havet är kopplat till 

arrangemang, en annan viktig del handlar 

om det vanliga folklivet här.

 – Vår kuststräcka ska alltid kunna er-

bjuda nöje och njutning, även när det inte 

pågår arrangemang, säger Pella Ström. 

Från 15 maj till 15 september pågår sommar-

badsäsongen. Då vill vi såklart att det 

här ska vara en skön plats att vara på, 

där man kan bada, hänga och träffas alla 

dagar. Detsamma gäller vintersäsongen, 

som visserligen har ett mindre utbud av 

förklarliga skäl, men den är också viktig 

för Malmöborna.

UNGDOMSVERKSAMHET

Förutom sol och bad finns det stående 

aktiviteter på somrarna, inte minst gratis 

prova-på-verksamhet för unga. Sedan 

tidigare har man kunnat testa basket, 

beachvolleyboll, segling, kampsporter och 

mycket mer. Nytt för i år blir windsurfing, 

kitesurfing och en wakeboardbana bortåt 

Turbinkanalen. Allt gratis.

 – Det här är viktig eftersom det engagerar 

så många ungdomar. Ofta rör det sig dess-

utom om populära nya idrottsformer som 

växer snabbt i intresse. På det här viset får 

de ett bättre underlag för att etablera och 

fortsätta föreningsverksamheten.

OCH DOCKAN DÅ?

Här finns det också planer, idéer och 

stort engagemang. 

 – Vi har redan samtal med seglings-

Sverige för att få fler tävlingar till Malmö 

nästa år och då har vi bland annat Dockan 

i åtanke. Idag är det här porten till city och 

som sådan har den massor att erbjuda.

  När det gäller Dockan understryker 

Pella vikten att dra lärdom av de arrang-

emang som varit här tidigare genom åren.

 – Det är viktigt att titta på vad som har 

funkat och inte funkat – och varför. När vi 

planerar nya arrangemang måste vi vara 

varsamma och tänka efter så att de pas-

sar in och drar nytta av Dockans styrkor. 

Men visst, tillägger hon, det borde absolut 

gå att göra många fler saker här. Redan 

till sommaren hoppas vi att några konser-

ter ska gå i lås.

TYCK TILL

– Just nu pratar jag med alla! För att få 

in synpunkter och för att projektet ska 

resultera i vad malmöiterna vill ha. Det 

är varken klart eller självklart vad Malmö 

vid havet ska vara. Det är en process, så 

jag ser gärna att folk skriver till mig med 

idéer och initiativ. Adressen är 

pella.strom@malmo.se   

Vår kust-
sträcka ska 
alltid kunna 
erbjuda 
nöje och 
njutning.
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CITY FROGS // FÄRGSTARKA 
CHOKLADGRODOR MED GROGGIGA 

SMAKER SOM WHITE RUSSIAN, 
PINA COLADA OCH MOJITO.  

PRYLEN

IDOLDYRKAN

IDOL DROG NY REKORDKÖ
Årets Idol-turné i jakten på Sveriges nästa stora stjärna startade i Malmö i början av mars. Precis som förra året 
var det Dockan och Glasklart valde som skådeplats. 
 Snabbt slingrade kön av unga, hoppfulla och mer eller mindre begåvade ansökande 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 Idol-juryn, som är helt ny för i år – Fredrik Kempe, Nikki Amini och Quincy Jones III. Många kom säkert 
också bara för att fångas av tv-kamerorna, eller för att få en pratstund med programledaren Per Lernström.
 Det är elfte året Idol drar fram över landet och under hela auditionturnén har man slagit deltagarrekord – igen. 
Så också i Dockan, det blåsiga marsvädret till trots. 
 Hur det går för de tävlande från Malmö får vi se i höst när programserien går igång med slutauditions och 
fredagsfinaler. Bild: ekolivmedbrunnshalsan
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SUSHIBURRITO
Burriton är en mexikansk rätt, en tortillarulle fylld med 
kött och grönsaker. Sushin är förstås från Japan och 
bygger främst på det speciella riset som blandas med 
ättikslag och på så sätt får sin karaktäristiska syrlighet. 
Sushirullar (maki) sveps oftast i sjögräsblad (nori). Och 
sätter man ihop alla dessa beståndsdelar får man en 
sushiburrito.
 – I sushi är såklart den färska fisken ett stående 
inslag, men sushiburrito kan fyllas med nötkött, kyckling, 
fisk, grönsaker, tofu och andra vegetariska alternativ, 
förklarar Yeo. Det är en rulle man tar i handen. Enkelt, 
praktiskt och jättegott.

RESTAURANG

SUSHIBURRITON 
GER EN SMAK 
AV FRAMTIDEN
Många minns säkert när pizzan kom 
till Sverige – och kebaben och falafeln. 
Med tanke på stadens mångfald är 
ingen slump att dessa storsäljande 
favoriter tidigt fick fäste i Malmö. 
Och nu är det dags igen. Med den nya 
sushirestaurangen Asuka på Dockan 
gör sushiburriton entré i Sverige.

Asuka betyder ”doft av imor-
gon” på japanska. Och kanske 
är namnet en förebådelse av 

en annalkande storsuccé, precis som 
pizzan. På kort tid har redan många 
hittat hit. Men folk är inte här för att 
bara få en doft. Man vill provsmaka 
nyheten som intagit Dockan – sushi-
burriton.
 – Det var egentligen mina barn som 
kom med idéen, säger Yeo Chin-Huat 
när vi slår oss ned i serveringen för 
en pratstund. De reser mycket runtom 
i världen och bland annat i USA och 
Asien är sushiburriton redan en succé. 
Så vi tänkte, varför inte vara först 

med att introducera den i Sveri-
ge? Vi har i alla fall inte kunnat 
hitta någon som redan serverar 
sushiburrito, så jag tror att vi är 
först.

YEO OCH YUKI
Yeo startade restaurangen till-
sammans med sin fru Yuki, som 
han framhåller igen och igen 
under vårt samtal.
 – En gång för länge sedan hade 
jag krog, men det är Yuki som 
har jobbat många år på sushires-
taurang. Så man kan säga att det 
här är hennes satsning, det är hon 
som är experten. Jag har bara 
tagit ledigt ett tag för att hjälpa till 
i uppstarten. Egentligen har jag en 
internationell karriär som Taek-
wondo Grand Master och reser 
världen runt och håller utbild-
ningar och seminarier. Men som 
sagt, nu får det där vänta ett litet 
tag. Först ska vi se till att Yuki 
kommer igång ordentligt, förkla-
rar Yeo.

MER ÄN BARA SUSHI
På Asuka serveras även andra 
asiatiska godsaker, som fyllda 
dumplings (gyoza), kyckling teri-
yaki, soppor m.m. Men huvud-
saken är sushin och för all del 
sushiburriton.
 – Idag är sushi en rätt som är 
omtyckt av de flesta och eftersom 
den serveras kall passar den 
så bra till fester och företags-
funktioner. Vi tar emot stor-
beställningar på 100- och 200-bitars
sushifat som redan är väldigt 
uppskattade, inte minst bland 
företagen på Dockan.

PERFEKT HÄMTMAT
Nog ser starten lovande ut. 
Öppettiderna – vardagar 11–19, 
lördagar 12–19 och söndagar 
stängt – sätter fokus på lunchgäs-
terna. Och som sådan gör man 
klokt i att vara ute i god tid. När 
klockan slår tolv är det inte ovan-
ligt att det är svårt att hitta en 
ledig plats i serveringen.
 – Vilken tur då att sushiburrito 
är så perfekt hämtmat, skrat-
tar Yeo. Så här års är det en hel 
del som tar med sig sin lunch och 
sätter sig ute i solen. 

Grand Master Yeo är 
entusiastisk över starten 
i Dockan.
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Anneli Hjalmarsson, Sonja Willberger, Ann Ek 
och Mariana Groparu har roligt när de ses.

DE SÄTTER FÄRG 
PÅ KRANKAJEN

– Jag gick runt här på Dockan och satte upp 
lappar överallt för att hitta folk som ville vara 
med, berättar Ann Ek. Nu är vi 25 deltagare, 
vilket också är vår maxkapacitet. Fler står fak-
tiskt på kö för att vara med.
 Än så länge är medlemmarna i föreningen ute-
slutande kvinnor. Det var ingen medveten tanke, 
det bara blev så. I takt med att eventuella platser 
blir lediga, ser man gärna att män ansluter. 
Annars är det en blandning av alla typer av bak-

grunder, yrken och åldrar, från 25-åringar till 81-åringar. 
 – På tal om män kan du gott skriva att vi söker man-
liga nakenmodeller, hälsar Ann.
 Till gänget hör också två proffs, Anneli Hjalmarsson 
som jobbar mycket med glas, och Lisa Röst-Dagnell 
som är lärare på olika studieförbund och gärna delar 
med sig av tips och tekniker till de andra. 
 I lokalerna på Krankajen kan medlemmarna komma 
och gå som de vill, alla tider på dygnet. Men det finns 
också ett schema som ser till att det inte blir krockar.

– Det är härligt att vara här, att kunna arbeta i lugn och 
ro omgiven av det inspirerande havet, säger Mariana 
Groparu. Men själva poängen med föreningen är förstås 
också ett utbyte medlemmar emellan. 
 – Ibland blir det inte något gjort alls. Vi bara tar ett 
glas vin och pratar, fyller Sonja Willberger i och skrattar. 
Det är också rätt vanligt att nyfikna grannar kommer 
förbi för en pratstund. 
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Full aktivitet till 21 maj när 
det är vernissage för en 
stor utställning i lokalerna 
på Krankajen.

Mariana Groparu 
förfinar tekniken med 

bildskönt resultat.

Längst ut på Krankajen ligger Konstfören-
ingen Ateljé Penseldraget. Här har man här-
bärgerat sedan invigningen i augusti förra 
året. Allt började som ett initiativ från Ann 

Ek, föreningens grundare som ville samla konstintres-
serade på Dockan som vill vara med och skapa måleri, 
glasarbeten, skulpturer m.m. Den 21 maj invigs en stor 
utställning där alla medlemmar bidragit.
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J
a, det är faktiskt lite 
bråttom eftersom nya 
fastighetsprojekt står 
på tur i Dockan, inle-

der Alexander Lenre Simitt-
chiev, arkitekt på Stadstudio
som utformat byggnaden. 
Ytterligare en anledning är
Försäkringskassans flytt till
Ubåtshallen i slutet av somma-
ren. Då är det plötsligt många 
fler som ska få plats att parke-
ra här.
 Men ett projekt som det här 
tar tid. Allt inleddes faktiskt 
för ett par år sedan, då Stad-
studio fick i uppdrag att hjäl-
pa till med att bereda detalj-
planen inför uppförandet. 

Därefter har arbetet haft 
sin gång – utformningen 
och projektplanen är snart 
färdig, bygglovet på gång 
– så nu kan man snart sätta 
spaden i marken.

EN SPECIELL UTMANING
Varje projekt har sina utma-
ningar – och det dröjde inte 
länge förrän Stadstudio hade 
identifierat vilka de var i det 
här fallet.
 – Att det är väldigt tajt 
om utrymme, ler Alex-
ander. Det kräver att 
P-huset harmoniserar 
extra väl med Ubåts-
hallen som ligger 

alldeles intill. Men vi tror 
på en förtätning av 
stadsrummet och 
gillar den här 
typen av 
utma-
ning-
ar. 

Nytt P-hus 
gör plats 
för fler hus
Snart uppför Wihlborgs ett nytt parkeringshus precis
intill Ubåtshallen, en bronsfärgad byggnad med 
karaktärsfull fasad som kommer sätta prägel på 
kvarteret. I takt med att mark som idag används 
till P-platser bebyggs med nya kontors- och bostads-
fastigheter framöver, växer behovet av nya parkerings-
möjligheter. Och det är just detta behov det nya P-huset 
ska svara upp till. Men det är inte vilket P-hus som helst.

NYBYGGE

Jarand Nå och Alexander 
Lenre Simittchiev vid ritbordet.

Och nu har vi landat i en 
lösning vi verkligen tror 

på. 
 En av de 

saker som främst 
kommer knyta 
ihop de två bygg-
naderna är ett 
speciellt golv.
 – Golvbeläggning-
en i bottenplan 
sträcker sig utan-

för P-huset fram 
till Ubåtshallen. Det 

blir som en plats, som 
flätar ihop allt, fortsät-

ter Alexander. Men det är 
inte bara detta. Form, färg 

och material är valda för att skapa 
en vacker harmoni.

EN TWEEDKAVAJ I BRONS
Mest karaktäristisk för P-huset 
blir fasaden. Och här har man 
onekligen tänkt till ordentligt. 
 – Parkeringshus blir lätt 
väldigt hårda, det handlar myck-
et om bilar och betong. Så vi har 
valt att klä utsidan med brons-
färgad sträckmetall. Det ger en 
lätthet och mjukare gestaltning, 
de ljusa reflektionerna kommer 
att förändras markant beroende
på vinkel och rörelse när man 
ser på byggnaden. Fasadelemen-
ten sätts dessutom på diagona-
len för att bryta den horisontella 
och vertikala dominansen från 
själva huvudkonstruktionen. Det 
ger nästan en textilkänsla – som 
en tweedkavaj ungefär, skrattar 
Alexander.

GOTT OM PLATS
Planlösningen blir två skepp i 
halvplan med ramper mellan. I 
mitten av byggnaden placeras en 
ljusgård som ger ett luftigt och 
inbjudande intryck. Sammanlagt 
har man gjort plats för 409 bilar, 
232 cyklar och 14 motorcyklar.
 – Dessutom har vi ritat in 
en butikslokal om ca 80 kvm 
som vetter mot Östra Varvsga-
tan, avrundar Alexander Lenre 
Simittchiev. 

Här finns plats för 
409 bilar, 232 cyklar 
och 14 motorcyklar.

PARKERINGSHUS, KV. KRANEN 5, MALMÖ    -     BYGGLOVSHANDLING BILAGA 1, ILLUSTRATIONER 2015-12-18PARKERINGSHUS, KV. KRANEN 5, MALMÖ    -     BYGGLOVSHANDLING BILAGA 1, ILLUSTRATIONER 2015-12-18

Byggstart planeras till 
augusti och färdigställandet 

sker under hösten 2017
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FÖRSÄKRINGS-
KASSAN TAR ÖVER 
UBÅTSHALLEN
Förra våren stod det klart att Försäkringskassan blir ny 
hyresgäst i Ubåtshallen. Sedan dess har arbetet pågått 
febrilt för att färdigställa lokalerna för de 650–700 med-
arbetare som flyttar in före sommarsemestern. Det handlar 
om en omorganisation där Försäkringskassan Lund och 
Malmö samlokaliseras till Dockan. Vi följer med Wihlborgs 
projektledare, Rickard Berlin på en rundvandring i fastigheten 
där hantverkarna nu lägger sista handen.

F
astigheten uppfördes på 
50-talet som industrihall 
för Kockums och användes 
länge till motortillverkning. 

Det var bara en kort tid i Kockums 
historia som här faktiskt montera-
des ubåtar. I början av 2000-talet fick 
byggnaden nytt liv, då den omvandlades 
till kontors- och utbildningslokaler.
Sedan dess har bland annat Malmö 
Högskola, Mediegymnasiet, Byggym-
nasiet och Folkuniversitetet suttit här. 
Men nu blåser förändringens vindar 
igen.

– Kvar på sjätte våningen blir Duni 
som haft sitt huvudkontor här en längre 
tid. Annars är det en fullständig reno-
vering där vårt fokus bland annat 
legat på säkerhet, gestaltning och ljud-
miljö, säger Rickard Berlin.
 Precis som så många andra före-
tag och organisationer nu gör, lägger 
Försäkringskassan om till ett aktivitets-
baserat arbetssätt för att skapa större 
flexibilitet, effektivitet och främja 
samarbete. Detta ställer särskilda 
krav på lokalerna. Inte minst akus-
tiken, eftersom ”aktivitetsbaserat” 
brukar betyda ”öppna planlösningar”. 
Så också här.
 – På alla fem planen har inrednings-
arkitekterna satt ett marint tema som 
återkopplar till husets och områdets 
historia, förklarar Rickard. Motiven vi 
ser på väggarna är i och för sig vackra 
att se på, men de är också absorbenter 
för att skapa en behagligare ljudmiljö.

NAVIGATION I TEMAN
För att det ska bli lättare att navigera     
på de sammanlagt 12 000 kvadrat-
metrarna har man även gett varje plan 
ett eget tema med koppling till regionen.
 – Ett plan handlar om nöjesliv och 
nattklubbar, med konferensrum som 
döpts till Privé, KB, 54:an, Amiralen, 

Etage och Loftet. Ett annat plan kallas 
Biblioteksplanet, med namn som Röde 
Orm, Bombi Bitt och Kullamannen på 
dörrarna.
 Vart och ett av de rymliga planen 
har i sin tur fått färgkodade hörn – 
svart, gul, grön och röd, så att man 
hela tiden vet var man är i huset. Varje 
plan har också försetts med större fika-
och samlingsrum längs båda gavlarna.
Gemensam lunchmatsal finns på 
bottenvåningen.

MER LIV OCH RÖRELSE
Innan renoveringen var varje plan 
indelat i många smårum. Därför har 
man rivit ut alla innerväggar och 
samtidigt bytt ut all elinstallation, 
golv, rör och ventilation. På samma 

gång har man 
investerat i fast-
ighetsförbättran-
de åtgärder som 
utvändigt solskydd 
på fasaderna, man 
har även renoverat 
alla fem hissar.
   Vi stoppas på vår 
rundvandring i den 
gamla Ubåtshallen
för att installatörer 
monterar de sista 
larmpanelerna. 
Det är bråttom med 
de sista detaljerna 
innan Försäkrings-
kassan flyttar in 
stegvis.

   – Tillträdesdatum är den 1 maj och 
de första medarbetarna kommer den 
23:e. Flytten ska enligt planen vara 
fullbordad den 6 juni. Då ska alla vara 
på plats – och det kommer onekligen 
att märkas här i området, understry-
ker Rickard Berlin. Att 650-700 perso-
ner flyttar in ger ännu mer liv och 
rörelse i Dockan. 

INFLYTTNING

HYRESVÄRD 

Wihlborgs har 

ansvarat för hela 

ombyggnaden.
 

ARKITEKT

 Nyquist & Morän, 

där Lisa Morän 

stått för själva 

projektet medan Eva 

Nyquist ansvarat för 

inredning.
 

 ETT PLAN HANDLAR OM NÖJESLIV OCH NATTKLUBBAR, 

MED KONFERENSRUM SOM DÖPTS TILL 

PRIVÉ, KB, 54:AN, AMIRALEN, ETAGE OCH LOFTET.
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V
i möter Markus 
Nilsson, VD på 
Derma Estetik, 
i den nya ljusa 

mottagningen som öppnade  
i slutet av förra året. Han 
tvekar inte en sekund när vi 
undrar vad det är som gett 
företaget en sådan succé.
 – Kompetensnivån. Hos 
oss är det bara estetiska 
specialistläkare som utför 
behandlingarna och det är 
viktigt för att bygga och 
bevara kundernas förtroende,
säger Markus. Den lyxigare 
känslan på alla våra klini-
ker har också bidragit till 
att det gått så bra. Det är 
något vi tagit med oss hit 
och tar fasta på, eftersom 
det fortfarande är ovanligt 
i Sverige.
 Samtidigt som mottag-
ningarna i Norge är en stor 
framgång, finns det faktiskt 
en ännu större succé som är 
bakomliggande och inte lika 
synlig.
 – Under de här åren har vi 
på samma gång lyckats   
etablera Europas största
import- och export av skön-
hetsprodukter. Det är an-
märkningsvärt och något vi 
är väldigt stolta över. Men 
vi har också jobbat hårt 
för det. Det har varit tolv-
timmarsdagar, sju dagar i 
veckan i rätt många år nu. 
Så det är tur att vi älskar 
det vi gör.

FÖRSTAHANDSVALET 
Markus tycker det är stor 
skillnad på Dockan idag 
jämfört med tio år sedan.
 – Sedan nyhetens behag 
när Dockan var nytt, har 
området fått kämpa lite för 
att skaka av sig stämpeln 
som sovstad där det inte 
händer något. Det är orätt-
vist, det är helt enkelt inte 
sant. Här är mycket större 
cirkulation av människor 
idag och i takt med att mer 

och mer av Dockan färdig-
ställs blir här också vack-
rare. 
 Just havet och skönheten i 
Dockan var det som avgjorde 
valet av lokal.
 – En klinik med den lyxi-
ga känsla vi vill ge hade inte 
kunnat ligga på så många 
andra ställen, konstaterar 
Markus. Det är en del i upp-
levelsen med att besöka oss. 
Många av våra kunder åker 
inte direkt hem efter avslu-
tad behandling, utan tar en 
promenad först.

ATTITYDFÖRÄNDRING 
Behandlingarna som utförs 
är till stor del injektions-
behandlingar med fillers, 
botox m.m. Men till utbudet 

hör också laserbehandlingar 
och permanent makeup, till 
exempel.
 Kliniken har långa öppet-
tider, 10.00–20.00. Det är för 
att kunna erbjuda större till-
gänglighet och diskretion. 
Det är inte alla som vill vara 
helt öppna med sina behand-
lingar, särskilt inte män.
 – De frostade fönsterru-
torna och att vi har öppet 
till åtta, gör att man själv 
kan välja hur öppen man vill 
vara. 90 % av våra kunder 
är kvinnor, men andelen 
män ökar. Män emellan är 
skönhetsbehandlingar fort-
farande något man fnyser 
åt, generellt sett. Men det 
är en attityd som sakta men 

säkert förändras, berättar 
Markus och minns en herre 
som det var speciellt kul att 
kunna hjälpa.

HAR ALDRIG SETT 
FRÄSCHARE UT 
– Han hade ramlat med 
cykeln och fått skador i 
ansiktet, berättar Markus. 
Mannen i fråga föreläser 
och framträder en hel del 
inför publik, så varje dag 
började han med att komma 
hit och få hjälp med make-
up. Han hade aldrig använt 
smink förut och blev glatt 
överraskad av resultatet. 
Ingen lade märke till varken 
skadorna eller att han bar 
smink. Och själv tyckte 
han att han aldrig hade sett 
fräschare ut.

GOD STÄMNING OCH 
SAMARBETE 
På den korta tiden sedan 
öppnandet har man redan 
etablerat samarbeten med 
kringliggande företag och 
butiker för att ytterligare 
förhöja besöksupplevelsen.
 – Det är klart vi drar 
nytta av att vi har goda 
grannar: florist, café, hår-
salong m.m. Jag tror till 
och med att det bidrar till 
vår verksamhet att här 
finns konkurrenter i Dock-
an. Fler skönhetskliniker 
ökar koncentrationen av 
människor som är intres-
serade av vad vi gör. Och 
egentligen betyder det bara 
att våra konkurrenter har 
tänkt lika rätt som vi när de 
valde Dockan. 

företag

DERMA ESTETIK 
TAR SUCCÉN TILL 
DOCKAN
DERMA ESTETIK ÄR NORGES LEDANDE AKTÖR INOM 

ESTETISKA BEHANDLINGAR, MED SJU KLINIKER SOM VUXIT

FRAM PÅ LIKA MÅNGA ÅR. NU ETABLERAR MAN SIG ÄVEN I

SVERIGE. OCH DET ÄR HÄR I MALMÖ, PÅ ISBERGS GATA, 

MAN HAR VALT ATT ÖPPNA DEN FÖRSTA MOTTAGNINGEN.

”Just havet 
och skönheten i 
Dockan var det 
som avgjorde 

valet av lokal.”

Från och med den 11 maj kommer Restaurang STEREO att ha 

öppet på kvällarna, onsdag till lördag. Här kan du avnjuta en 

skandinavisk meny baserad på närproducerade råvaror. Kommer 

du som gäst under maj månad bjuds du på ett glas bubbel.

STEREO DUBBLAR – ÖPPNAR PÅ KVÄLLEN
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NYTT FÖRETAG PÅ DOCKAN

ORKLA BJUDER TILL BORDS
I början av mars flyttade Orkla Foods, ett av Sveriges 
största livsmedelsföretag, in i sina nyrenoverade 
lokaler på Isbergs gata. Här samlas nu 260 med-
arbetare som tidigare var utspridda på tre olika 
platser i Eslöv, plus Slagthuset här i Malmö. Samtidigt 
har man skapat ett helt nytt arbetssätt som ska 
stimulera verksamheten – och hälsar välkommen till 
sin nya caféservering och butik i entrén. 

V
i kliver in genom 
dörrarna till Orklas 
nya kontor – och 
möts av en servering 

och butik. Här står alla Orklas 
storsäljande produkter upp-
radade på hyllorna. Bob, Abba, 
Pauluns, Felix, Frödinge, Jokk, 
Risifrutti, Önos och många fler. 
Luften fylls av dofterna från 
caféet.

 – Direkt när man kliver in 
ska man känna att vi älskar 
mat, börjar Camilla Benckert, 
flyttprojektledare på Orkla 
Foods. Här kan man slå sig ner 
och njuta av en rad rätter som 
bygger på våra produkter. Och 
vill man, kan man köpa med sig 
hem från butiken. Perfekt för 
att prova produktnyheter.
 Härifrån ser man också rakt 

in i företagets provkök genom 
ett par fönster som vetter inåt 
byggnaden.
 – Javisst, det är här utveck-
lingen av nya produkter sker, 
ler Camilla. Det är också här vi 
tar fram nya recept och provar 
smakkombinationer.

JORD, ELD, VATTEN OCH 
LUFT
En trappa börjar det likna ett 
kontor. Men när vi passerat 
receptionen inser vi snabbt att 
det inte ser ut som det brukar 
på vanliga kontor.
 – I och med flytten har vi 
bytt till ett aktivitetsbaserat 
arbetssätt och det betyder att 
vi har delat in våra kontorsytor 
i arbetszoner där alla medarbe-
tare rör sig fritt baserat på hur 
arbetet för dagen ser ut. Ingen 
har en egen fast arbetsplats, 
förklarar Camilla och fort-
sätter. Då vill det till att man 
skapar smarta och stimuleran-
de utrymmen.
 Arbetszonerna har fått olika 
teman som ska underlätta att 
alla medarbetares arbete får 
bästa tänkbara förutsättningar. 
De fyra zonerna har uppkallats
efter de fyra elementen. Jord, 
där idéer spirar. Eld, där diskus-
sionerna kan bli heta. Vatten, 
som handlar om arbetsflöde. 
Och slutligen Luft, där det är 
tyst och stilla för att göra plats 
för tanke och koncentration.

INTE ENS VD HAR EGET RUM
Utöver arbetszonerna finns en större sam-
lingsplats som kallas Hjärtat. 
 – Det här ska fungera som personalmatsal 
och konferenslokal, men därutöver är utrym-
met också tänkt att användas flexibelt – för att 
laga mat tillsammans, äta frukost och fika, 
och jobba i större eller mindre team, fortsätter 
Camilla Benckert.
 Vi passerar en rad små koncentrations-
celler när vi går genom en av korridorerna.
 – Som ni ser är det här gjort för att passa 
alla arbetssätt och det är det som är det 
centrala. Att det handlar om hur vi arbetar, 
istället för som förr, att allt är individbaserat 
och var och en av oss ska ha ett eget rum. Inte 
ens VDn har eget rum.

HYRESVÄRD 

Wihlborgs har 

ansvarat för hela 

ombyggnaden.
 

INREDNING

Åsa Dyberg på 

Dysign.
 

 Allt är väldigt nytt och det är 
onekligen en omställning för alla på 
Orkla.
 – Vi är alldeles i början av en 
inlärningsfas, men hittills har det 
gått bra och våra medarbetare 
gillar de nya lokalerna och det akti-
vitetsbaserade arbetssättet. De är i 
högsta grad med och påverkar utveck-
lingen, givetvis. För det är klart att 
vi kommer behöva finjustera ett tag 
till innan allt känns helt på plats. Hur 
mycket man än har tänkt igenom allt 
i förväg, är det enda man kan vara 
säker på, att det kommer bli föränd-
ringar när man väl landat i vardagen, 
avslutar Camilla Benckert. 

Servering och butik med 

alla Orklas storsäljande.

Camilla Benckert, flyttprojektledare 

på Orkla Foods.

Arbetszonerna har fått olika teman.

Rummen är utformade för 

att passa alla arbetssätt.

Stimulerande utrymmen.
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 ? VAD VILL DU SE MER AV I DOCKAN?

Ingegärd Andersson och Anders Svensson, 
goda grannar: 
– Det skulle vara fint med mer grönt, buskar 
och blommor. Jag tycker gott de kan göra om 
parkeringen vid gamla hamnkontoret till en park.
– Haha. Och jag som tycker att det behövs mer 
parkeringsmöjligheter. Gärna med lägre priser.

Marie från Lund, besökare: 
– Fler kvällsöppna restauranger som sätter fart på 
folk. Jag tycker här är fint, så jag funderar faktiskt 
på att flytta hit båten. Men då vill jag gärna se lite 
mer folkliv.

Solveig Rasmussen och Mikael Kristiansson, boende 
i Dockan: 
– En riktig pub med livemusik, gärna blues och rock’n’roll. 
Men vi inser att det kanske skulle vara så uppskattat av 
alla grannar.

Ingela Hurtig, arbetar i Dockan: 
– Fler uteplatser och sittplatser i vindskyddat läge. Då 
hade det funnits fler sätt att mötas och fler hade kunnat 
sitta ute och äta sin lunch. Inte minst när det är så här 
fint väder som idag.

Kollegorna Lena Sundgren-Brorsson, Jutta Swärdh och 
Jan Stenfäll: 
– Musik och kulturarrangemang som skapar liv och rörelse. 
– Det är underligt hur klaffbron är som en barriär. Det hade 
behövts något som knyter Dockan närmare City. 
– Gärna några kulturföreningar och lokaler de kan vara i, det 
hade jag tyckt om.

Jenny Bengtsson, besökare, och Isak Fredlund, student: 
– En biograf, kultur och kvällsgrejer… sånt som ger Dockan ett 
naturligt flöde av människor.

Gunnar Sivermo, båtägare: 
– Nä, jag vet inte vad som skulle kunna göra Dockan 
bättre. Jag är så himla glad för den förändring som har 
skett i Marinan det senaste året. Jag är faktiskt riktigt 
imponerad. Bra investeringar, snyggt och prydligt, 
ordning och reda, det gillar jag.

Mats Karlefeldt, båtägare: 
– Färskt bröd på morgonen, det tror jag många båtägare 
och gäster i Marinan hade uppskattat. Allt annat har man 
i båten. Någon idrottsförening eller liknande som tar upp 
beställningar och levererar direkt till sittbrunnen. Det 
finns i många andra hamnar. 

FÄRSKT BRÖD PÅ 
MORGONEN

LIVEMUSIK,
GÄRNA BLUES...
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DUSCHEN SOM 
FÖRÄNDRAR 
VÄRLDEN

Nyligen uppmärksammades Orbital Systems och deras 
högst märkvärdiga dusch av tidningen Forbes, som bland 

annat kallade uppfinningen ”The Tesla of Showers”. 
Men den prestigefulla tidningen är långt ifrån ensam 

om att sprida nyheten om företaget och dess grundare, 
Mehrdad Mahdjoubi. Jorden runt rycker nyheten om 

Orbital Systems fram som den världsnyhet den är.

FÖRETAG PÅ MECH
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A
llt började som ett
examensarbete på 
Lunds Tekniska 
Högskola där Mehr-

dad läste industridesign. Under 
studierna åkte han till Johnson 
Space Center 2012 och inspire-
rades av teknologin som ska ta 
mänskligheten till mars.
 – Jag insåg att samma resurs-
snåla teknik borde kunna använ-
das för att möta problemet med 
vattenbrist på jorden. Resultatet 
blev en dusch som återanvänder 
vattnet igen och igen, berättar 
Mehrdad.
 Att Orbital Systems är ett 
genombrott av stor betydelse 
markerades redan två år efter 
idéns uppkomst. 2014 tilldelades 
Mehrdad Mahdjoubi Sveriges 
största innovationspris, Skapa.

VATTENBRIST
Av jordens totala vattenresurs är 

97 % saltvatten. De tre procenten 
som återstår är det färskvatten 
vi har att tillgå. Och då ska man 
betänka att en del av detta är låst 
i ismassor.
 – Sverige är ett av få länder i 
världen som inte förutspås någon 
vattenbrist inom överskådlig 
framtid, men på andra håll i den 
utvecklade världen är problemet 
redan ett faktum, konstaterar 
Mehrdad.
 Men Orbital Systems är inte 
bara motiverat på platser där det 
råder vattenbrist, som Medel-
havsländerna, Australien och 
Kalifornien till exempel. Systemet 
kan göra skillnad världen över 
på ekonomiska och miljömässiga 
grunder.
 – Som sagt, Sverige har fantas-
tisk vattentillgång, med en pris-
bild därefter. Ändå betyder Orbi-
tal Systems en ekonomisk bespa-
ring för användaren som gör att 

investeringen betalat sig redan 
efter ett par år, beroende på hur 
mycket man duschar såklart. 
Tänk vilken skillnad vi då kan 
göra i ett land som Danmark, där 
vattenpriset är fem gånger högre 
än i Sverige. 

KAPACITET GÖR SKILLNAD
Istället för att 150 liter uppvärmt 
vatten spolas rakt ut i avloppet 
vid varje duschtillfälle, använ-
der Mehrdads uppfinning 5 liter 
vatten som återanvänds medan 
man duschar, med högre vatten-
kvalitet än det vanliga kranvatt-
net. Det renas helt enkelt i ett helt 
revolutionerande filtersystem och 
skickas tillbaka till användaren. 
 – Vattenbesparingen är mer än 
95 % och energibesparingen över 
80 %. Vattnet som går i omlopp 
är ju redan uppvärmt, så man 
behöver bara tillföra mycket lite 
uppvärmning. 

 Tidigare liknande försök till 
självrenande slutna duschsys-
tem har gett ganska klen vatten-
stråle, men så är inte fallet med 
Orbital Systems.
 – Det var ett av de viktigaste 
kriterierna under utvecklings-
processen. Systemet kompro-
missar inte alls med dusch-
komforten och kräver inget 

ändrat beteende hos användaren, 
vilket är helt avgörande för att 
ha förutsättningar att lyckas på 
marknaden. Jag skulle faktiskt 
vilja säga att Orbital Systems 
tillför komfort: Nu kan man 
duscha med gott samvete så 
länge man vill.

”MEN OM MAN KISSAR I 
DUSCHEN?”
Mehrdad har naturligtvis fått 
frågan många gånger och han 
svarar lika tålmodigt nu också.
 – Det hade gått att rena kiss-
blandat vatten. Men i vårt fall 
sitter det en sensor i filtersyste-
met som känner av att vattnet 
är kontaminerat och släpper ut 
det i avloppet. Den lilla mängden 
vatten som försvinner ur omlopp 
ersätts av nytt, rent kranvatten.
 Den här typen av funderingar 
och frågor från omvärlden är 
Mehrdad som sagt van vid.
 – De utgår från vårt levnads-
sätt idag och vad folk är vana 
vid sedan länge. Men om vi 
blickar 100 år framåt tror jag att 
vi kommer betrakta vattenan-
vändningen idag med förvåning,
”Tänk att man bara spolade 
hundratals liter uppvärmt smut-
sigt vatten rakt ner i avloppet, 
varje gång man duschade.” Det 
handlar om att skapa smartare
alternativ för framtiden. Då 
kommer också attitydföränd-
ringen.

ETT VÄRLDSFÖRETAG
Trots att det bara gått fyra år 

sedan den första prototypen av 
Orbital Systems och att man 
idag har en färdig kommersi-
ellt gångbar produkt, ett före-
tag som vuxit med 50 personer 
bara det senaste året, och dist-
ribution världen över, tycker 
inte Mehrdad att det är något att 
yvas över. Som sann entreprenör 
hade han gärna sett att de hade 
kommit ännu längre. 
 Huvudkontoret är stationerat i 
Malmö med produktion i Hjärup, 
men för den sakens skull ser man
sig absolut inte som ett Malmö-
bolag.
 – Vi är ett internationellt före-
tag. Vi har 20-25 nationaliteter 
här. Så när rekryteringarna nu 
fortsätter i hög takt, är det inte 
med perspektivet Malmö eller 
Sverige, eller ens Europa. Vi vill 
ha världens främsta medarbetare 
inom sina områden. Då gäller 
det att kunna erbjuda utmaning-
ar, villkor och mervärden som är 
tilltalande.
 Så sett har de nya, moderna 
kontorslokalerna i Media Evolu-
tion City stor betydelse.
 – Vi som jobbar här ser det 
inte som ett jobb, vi ser det som 

95 procent 
vattenbesparing. 
Och 80 procent 
energisnålare.

FÖRETAG PÅ MECH

– Vi vill ha världens främsta 
medarbetare inom sina områden. 

Det är 20–25 nationaliteter här, 
säger Mehrdad Mahdjoubi.

ORBITAL SYSTEMS 

är ett miljö-

teknikföretag 

som utvecklat en 

patentskyddad 

teknik vilken 

återvinner vatten 

för användning 

i hushålls-

applikationer. Den 

möjliggör världens 

mest avancerade 

och effektiva 

duschsystem som 

sparar över 90 

procent vatten 

och 80 procent 

energi samtidigt 

som vattnet blir 

renare än vanligt 

kranvarmvatten.

Vattnet renas i ett helt 
revolutionerande filtersystem och 
skickas tillbaka till användaren.

ett kall. Vi är motiverade av 
framsteg, inte stämpelklocka. 
Alla äter frukost tillsammans
på jobbet varje dag, och alla 
äter också middag här på 
kvällen. Med så långa dagar 
är det viktigt med en central, 
fräsch, öppen, stimulerande 
miljö, förklarar Mehrdad. 

FRAMTIDEN
Som produkt finns Orbital 
Systems både för nybyggnad 
(infälld i golvet) och efterin-
stallation (oftast en duschka-
bin). Prisbilden ligger idag 
kring 35 000 kr. 
 – Precis som för många 
andra nyutvecklade produk-
ter med miljövinningar är en 
av de största utmaningarna 
för framtiden att hitta smarta 
förbättringar och effektivise-
ringar som sänker priset och 
gör produkten tillgänglig för 
många fler. Det är då vi kan 
göra verklig skillnad för 
världen. Även om vi har en 
jättebra produkt idag har 
vi absolut inte gått i mål. 
Detta är bara början, avslu-
tar Mehrdad. 
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RESTAURANG

Med ny restaurangchef, generösare öppet-
tider och en satsning på fredags-after-work 
möter nu Årstiderna by the Sea högsäsongen 
i Dockan. ”Det här är restaurang som sträck-
er på sig i värmen och solen”, säger Hampus 
Lundgren, nytillträdd chef på Årstiderna by 
the Sea.
Från den 11 maj gäller sommartider på Årsti-
derna by the Sea, det vill säga kvällsöppet 18.00 
till midnatt, onsdag till lördag. För första gången 
i restaurangens historia väljer man samtidigt att 
satsa på fredags-after-work, 15.00 till 18.00.
 – Det stämmer, det här är första gången vi kör AW 
och det känns jättekul. Vår förhoppning är att alla 
som arbetar i Dockan ska hitta hit, så att de också 
tar del av områdets krog- och nöjesutbud, berättar 
Hampus. Vi hoppas att gästerna ska välja Dockan 
framför Lilla Torg, till exempel.

 Precis som under resten av året fortsätter lunch-
erna att vara ett av Årstiderna by the Seas star-
kaste kort. Och när den behagliga värmen nu 
kommer, har den stora uteserveringen något 
extra att erbjuda som inbjuder till långlunch.
 – De företag som har något särskilt att fira, 
kanske till och med har så trevligt att fredags-
lunchen övergår i vår AW, kl  15.00, spekulerar 
Hampus.
 Precis som restaurangnamnet föreslår, bygger 
Årstiderna by the Seas sommarmeny på de råvaror 
som är bäst för säsongen. Med det nya AW-forma-
tet kommer också nya erbjudanden.
 – Vi serverar bland annat en planka som special-
komponerats för våra AW-gäster, med snacks, 
småplock och läckerheter, avslutar Hampus Lund-
gren och hälsar välkommen.

MER INFO OCH FLER DRÖMBOSTÄDER PÅ JM.SE
70 år av gediget hantverkskunnande och framtidsbyggande.

HEMKÄR I VARVET
HITTA ETT HEM ATT ÄLSKA PÅ DOCKAN

SÄLJSTART 
EFTER SOMMAREN

BLI VIP 
FÅ FÖRTUR

Varvet är JMs nästa kvarter på Dockan. I kors-
ningen Lilla Varvsgatan–Östra Varvsgatan ska vi 
bygga nya bostäder med fokus på kvadratsmarta 
lägenheter för singel, sambo eller senior. Här 
bor du bekvämt i nybyggt, mitt i Malmös hetas-
te område. Oavsett om du är shoppingsugen, 

havsbadare, kulturberoende, fikatörstig, sofflig-
gare – eller allt på samma gång – så kan du hitta 
ditt eget drömhem i Varvet. Njut i ny bostad på 
bästa läge med gott om tid för avkoppling och 
umgänge. 

Är du VIP-kund – ta det lugnt, du får välja bostad först. 
Till alla er andra, vänligen vänta eller bli VIP på jm.se

JM_dockanbladet2016.indd   1 2016-04-04   16:13

Årstiderna möter 
sommaren med AW
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P
recis intill Regi-
onhuset reser 
sig snart det nya 
Kvarteret Hallen-

borg med 123 lägenheter. 
För att balansera mot befint-
liga byggnader runtom-
kring har man bestämt sig 
för ett halvslutet kvarter 
som möter gaturummet på 
tre sidor och öppnar upp sig 
på den fjärde sidan. Det blir 
sammanlagt sju våningar
som reser sig mot skyn, för-
utom i söder där huset bara 
når fyra våningars höjd för 
att ge ljus till innergården. 
 – Vi valde att rita ett 
smalt hus med elva meters 
husdjup för att möjliggöra 
goda ljus- och utsiktsmöjlig-
heter genom lägenheterna, 
säger Arne Jönsson på Arkitekt-
laget Skåne. Så långt som 
möjligt prioriterade vi också 
att skapa genomgående 
lägenheter och hörnlägen-
heter i gynnsamma lägen. 

TRADITIONEN VIDARE
Valet av rött tegel som 
huvudsakligt fasadmateri-
al var givet med tanke på 
den omgivande bebyggelsen. 
Enligt Arkitektlaget Skåne 
ger det en naturlig förläng-
ning på de gamla varvshal-

larnas fasadmaterial och 
den tradition och prägel de 
satt i området. Takvåning-
arna får ett lätt uttryck 
i varmförzinkad stålplåt 
för att anknyta till de råa 
fartygsplåtar som en gång 
bearbetades här. 
 – Vi har eftersträvat en 

byggnad med detaljrikedom
i flera nivåer, fortsätter 
Arne Jönsson. Den främsta
detaljeringen koncentreras 
till bottenplanet där man 
rör sig mest. Trapphusens 
entréer är viktiga för upp-
levelsen och görs därför 
inbjudande, synliga och 
rymliga med visuell kontakt 
till gården. 
 Med mönstermurningar,
avvikande tegelkulörer, 
entrépartier i glas och 
lokaler med skyltfönster 
förstärks helheten ytter-
ligare.

TRE UNIKA STILAR
Lägenheterna är fördelade 
från 1:or à 27 kvm, till 5:or à 
125 kvm. Var och en präglas 
av ljus och rymd med stora 
fönsterpartier, samt plan-
lösningar som gör kök och 
vardagsrum till en välkom-
nande mittpunkt. Alla bad-

rum är helkaklade.
 Interiört är en av de stora 
nyheterna ett samarbete
med Olsson & Gerthel, som 
har tagit fram tre inred-
ningsstilar som ger de ny-
inflyttade ett ordentligt 
försprång när det gäller 
att komma i ordning med 
sammanhållen stil.
 – Stilarna har vi kallat 
Nordic White, Shades of 
Grey och Soft Black, säger 
inredare Nina Gerthel. 
Väljer du den första stilen 
blir köket ljust och vitt. 
Nordic White passar in över-
allt och är både praktisk och 

funktionell. Shades of Grey 
ger en lite trendigare köks-
miljö med knoppar och blan-
dare i mässing. Den varm-
gråa tonen i kök och badrum 
passar bra med andra färger 
och är därför enkel att matcha 
mot övrig inredning. Slutli-
gen har vi Soft black, en stil 
som sticker ut. Modernt och 
kontrastrikt med en edge. 
Stilen passar även den som 
älskar färger, då svart och 
vitt ger en god bas att skapa 
färgprakt utifrån. 

BALKONGER
De flesta av lägenheterna
har balkong – några har två 
– och marklägenheterna får
egna uteplatser som vetter 
mot den grönskande inner-
gården. Här ryms både grus-
ade gångar, plattsatta ytor 
och planteringar som varie-
rar med årstiden. Syren-
buddleja, blomsterkornell, 
stjärnmagnolia, höstspi-
rea, prestonsyren, humle, 
vildvin, daggkåpa, höstane-
mon, lagerhägg, japanskt 
gräs och salvia är några 
av de växter som ger grön-
ska och blomsterprakt. Ett 
välkommet komplement till 
Dockans annars så marint 
dominerade miljö. 

Kv. Hallenborg
Inom kort sätts spaden i marken för att förverkliga Kvarteret 

Hallenborg i Dockan. Det blir moderna bostadsrätter med närhet 
till cityliv och saltstänk, och det erbjuds bred variation av storlekar 

och planlösningar på lägenheterna. Därtill har man inlett ett 
samarbete med Olsson & Gerthel som tagit fram ett unikt koncept 

med tre olika inredningsstilar. 

PEAB TAR NÄSTA STEG MED 

NYA BOSTÄDER

”Balkonger har placerats i de lägen där det 
är bäst solljusförhållanden och vissa 

lägenheter har fått två balkonger för att ta 
tillvara på solljuset maximalt.”

HALLONBERG
ELLER HALLENBORG? 

Kv. Hallenborg har sitt 

ursprung i Kockums 

historia. Nils Hugo 

Hallenborg var en 

svensk industriman som 

under en period var VD 

på Kockums Mekaniska 

Verkstads AB. Han 

var även ordförande 

i Kockums Industrier 

och blev teknologie 

hedersdoktor i Lund 

1978. 
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ELVIRA GÖR VACKRA 
KVINNOR VACKRARE
EN BIT UT PÅ KRANKAJEN LIGGER SKÖNHETSKLINIKEN  ESTETICA SOM 

DRIVS AV ELVIRA SCHNELTSER. HÄR HAR MOTTAGNINGEN FUNNITS 

SEDAN SNART TRE ÅR TILLBAKA, VACKERT OMGIVEN AV HAVET OCH ETT

LUGN SOM UPPSKATTAS AV KUNDERNA.

Elvira är legitimerad sjuksköterska 
som började sin bana inom akut-
sjukvården, där hon arbetade i sju 

år. Men sedan bestämde hon sig för att 
satsa som egenföretagare inom skön-
hetsbehandlingar.
 – Att ha arbetat på akutmottagning 
ger ovärderlig erfarenhet och skinn på 
näsan. Dessutom är det ett krav att vara 
sjuksköterska för att få genomföra vissa 
av de behandlingar jag gör idag. Jag 
gillade att arbeta med akutvård, men så 
småningom ville jag prova något annat. 
Och skönhetsbehandlingar har alltid 
varit ett intresse, berättar Elvira.

FRÅN CENTRUM TILL DOCKAN // 
Det började med att hon öppnade sin 
första egna mottagning på Stora Nygatan. 
Här etablerade Elvira ett klientel av 
stamkunder som hon sedan tog med sig 

hit till Dockan och den nya kliniken.
 – Visst har en del som bor här på 
Dockan hittat hit, men främst utgörs 
besöken av stamkunder från förr och nya 
kunder som hittar mig på nätet.
 Behandlingarna som utförs är till stor 
del injektionsbehandlingar med fillers 
och Botulinum X, men man gör också 
ansiktsbehandlingar, hårborttagning m.m.
 – När någon frågar var jag jobbar 
med brukar jag säga att jag gör vackra 
kvinnor vackrare, ler Elvira. För det är 
huvudsakligen kvinnor som besöker mig. 
Och om man generaliserar är det antingen 
äldre kvinnor eller unga kvinnor. Att det 
är så, handlar nog främst om att detta är 
tillfällen i livet då man har tid och re-
surser att unna sig skönhetsbehandlingar.

SATSAR FRAMÅT // – Anledningen 
att jag valde Dockan är att här är så 

vackert. Kunderna uppskattar verkligen 
lugnet här ute på Krankajen och käns-
lan som havet ger. Men det är också 
ett centralt läge med alla fördelar det 
innebär och lokalerna som erbjuds här i 
området är jättefina. I valet av Dockan 
spelade det också en viss roll att jag bor 
här, skrattar Elvira.
 Verksamheten går bra. Men Elvira 
satsar också framåt. Bland annat har 
hon nyligen anställt en ny duktig tjej som 
utför ansiktsbehandlingar.
 – Vi fortsätter gärna att växa, men vi 
skyndar långsamt. Jag vill trots allt ha 
tid till mina kunder, jag gillar den när-
heten. Jag vill inte att någon annan ska 
göra mitt jobb. Men visst vore det skönt 
att kunna jobba fyra–fem dagar i veckan 
någon gång i framtiden, istället för som 
nu, sju dagar i veckan. 

företag

Kontor att 
längta till
Många av Öresundsregionens mest framgångsrika 
företag finns i våra fastigheter. Vi skapar en bekym-
mersfri vardag där ni har en egen fastighetsvärd. 
En värd som löser eventuella problem som kan dyka 
upp. Tillsammans kan vi skapa en arbetsmiljö som blir 
ett lyft för ert företag och som visar att ni hör hemma 
där ni ska. I en framtid där det är kul att gå till jobbet.
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FRISKVÅRD
28 Varvsparken (650m)
29 Stapelbäddsparken
 (skateboardpark)
30 S.A.T.S
31 Boatpartnership
64 Malmö Seglarskola
65 Care 4 Sail
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Buss till Malmö city, Malmö C 
och Köpenhamn.
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SERVICE
19 Parkeringshuset Dockan
21 Levino skrädderi
22 Bankomat och Nordea Bank
23 Buss
24 Media evolution city
60 finanshuset
75 Utomhusparkering
76 Utomhusparkering
77 Utomhusparkering

INFORMATION
33 Mercedes Benz
42 Badplats (900m)
47 Turning Torso (1000m)
48 Malmö C (1200m)
49 Centrum, Stortorget (1300m)
67 Malmö Turistbyrå

59

60

61

62

BUTIKER
32 Netto supermarket
34 Galleri Leger
35 Ebba Blom
36 ICA Maxi (1000m)
37 Systembolaget (1000m)
62 Green Matmarknad (1000m)
72 Vårt Kök -
 provsmakningsbutik

HÄLSOVÅRD
51 Naprapatlandslaget  
52 Folktandvården Skåne
53 Capio citykliniken
54 Thomas Lowerton Läkarhuset
55 Apoteket Lloyd
59 Estetica Kliniken
61 Malmö Tandvård
73 Derma estetik

63

2

KULTUR
56 Skånes dansteater
57 Kunskapsgymnasiet
58 Sveriges television
74 Konstföreningen Penseldraget

65

Yttre hamnen

FRISÖRER
38 Roger hår
39 SAX and the CITY
40 Menkas hår
41 Scandinavian hair academy
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FASTIGHETSMÄKLARE
26 Våningen & villan
27 Bjurfors fastighetsmäklare
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67
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Kaj 31

Kaj 24

Hamnkontor, toaletter, tvätt, dusch
och betalautomat.
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A5 ~ A94

Sigmabryggan

Gästhamn
Max 10min

www.dockanmarina.se
Båtplatser och gästhamn mitt i city!

DOCKAN MARINA
43 Grillplats
44 Toalett för gästseglare
45 Hamnkontor, toaletter,
 tvätt, dusch och
 betalautomat
66 Septitank pump
69 Gästhamn
71 Cafébrygga
77 Gästplats (25m lång)

Buss till Turning Torso och
Västra hamnen.
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RESTAURANG/CAFÉ
1 Krankajen 22
2 Asuka - Sushi, Burrito
 & Noodles
4 Årstiderna by the Sea
5 Event & restaurang Glasklart
8 Mixan.se
9 Doc Piazza
10 P2 
11 La Soupe
12 Doc italiano
13 Akvariet 
14 Stereo restaurang &  bar
16 Eve grab n´go
17 Time fast food & Grocery
18 Zen thai
62 Green Matmarknad (1000m)
63 Monster Bar & Steakhouse
68 Bryggans Bageri & Café

– 10m –
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