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Sven-Johan Nilsson,
VD Dockan Exploatering:
Då har det gått ännu ett år och det är dags för ett
nytt Dockanblad. Som alltid kan vi glädjas åt att
det är full fart byggfronten. Idag kan vi se att tre
nya fastigheter för bostadsrätter är under produktion i Dockan. För ytterligare två – längst ut på den
västra pirspetsen – pågår sanering och grundläggning. Dessutom planerar JM ytterligare en bostadsrättsförening på tomten mellan Sigmahuset och
Tyréns.
När det gäller den lite längre planeringen har
vi börjat titta på ytterligare en detaljplan norr om
Skånes dansteater. Vi hoppas denna detaljplan ska
vara klar och ha vunnit laga kraft inom 3 år, vilket
ger drygt 70 000 kvm byggyta.
Dessvärre måste vi konstatera att den förra
sommaren inte blev riktigt som vi hoppats, då antalet gästnätter i marinan blev lite lägre än 2016. Vi fick
dock mycket bra respons avvåra gäster. Bland annat
har våra nya faciliteter med dusch, tvätt, toalett och
omklädningsmöjligheter varit mycket uppskattade,
så med en bra sommar kommer marinan förhoppningsvis vara full av liv och båtgäster i år.
När det gäller de fasta platserna är i stort sett
allt uthyrt, men det kan finnas enstaka platser kvar
så tveka inte att kontakta hamnkontoret.
Varmt välkommen till Dockan för att njuta av
värme, båtliv, fantastisk utsikt och en bit god mat
på någon av de många restaurangerna.
För egen del går åren och med ålderns rätt
lämnar jag VD-jobbet för Dockan Exploatering.
Efterträdare blir Leif Svensson som tidigare jobbat
på Wihlborgs och varit engagerad i Dockan under
hela 2000-talet. Jag vill på detta sätt hälsa Leif
välkommen och önska honom lycka till med den
fortsatta utvecklingen av
Dockan.

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

www.peabbostad.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

TEXT:
Magnus Bergkvist
Con Alma

FORM:
Mårten Lindahl
Lindahl Media
www.lindahlmedia.se
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Fika Titta
Dansa
SPELAS PÅ SKÅNES DANSTEATER
ÖSTRA VARVSGATAN 13 A
Fika Titta Dansa är Skånes
Dansteaters dansupplevelse
för hela familjen. Programmet
innehåller dans i olika
former för olika åldrar och
möjligheten att leva ut
den sprudlande kreativitet
som alstras i små och stora
när man varit i närkontakt
med dans. Och självklart
så fikar vi... Bilden är från
föreställningen Gräs av Claire
Parsons Co.
Bild: Petra Hellberg
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Förverkliga dina
flyttdrömmar.
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Vare sig du drömmer om ett hem vid havet eller vill ha nära till tåget så
har vi nya bostäder på gång för dig på Dockan. Bryggläge för livsnjutare
i Havsprinsen eller havsnära stadsliv i Varvet. Du väljer själv!

DOCKAN – VARVET

Bostäder för dig som njuter lika mycket av
stadens sus som havets brus. Här kan du
hitta hem till ett modernt cityboende bara
ett stenkast från kajkanten.

DOCKAN – HAVSPRINSEN

I Havsprinsen bor du på absolut bästa bryggläge i fantastisk marin miljö. Med hamn och
hav utanför dörren och staden runt hörnet
får du det bästa av två världar.

KONTAKT
Remus Cismas, fastighetsmäklare Bjurfors Nyproduktion, 040-608 30 16
Eric Swahn, fastighetsmäklare Bjurfors Nyproduktion, 040 608 30 15

Läs mer om våra bostäder på Dockan på jm.se
/5

DOCKAN – VÄSTRA HAMNEN

”Have it all”
ger allt för
Västra Hamnen
Allt började med att tidningen Forbes utsåg Malmö till världens fjärde mest
innovativa plats 2013. Detta tände initiativet ”The Line” något år senare, ett
organisationsutvecklingsprojekt längs en fysisk sträcka från Malmö C, via
Högskolan, Minc och Media Evolution City, ända ut mot Västra Hamnen, där
Dockan är en självklar del.
ela idén var att stimulera moderna verksamheter och arbetsplatser
för att skapa en ännu
konkurrenskraftigare
företagsmiljö, med större
samarbete, gemenskap
och nätverkande.
När The Line-projektet var avslutat funderade man på sätt att ta
detta vidare. Det blev
en
sammanslagning
med en informell byggherregrupp –
och så bildades utvecklingsplattformen
Västra Hamnen Have it all.
– Även om Media Evolution och andra
företagsnätverk här på Dockan har
många medlemmar, har de ofta svårt
att hitta varandra och utnyttja nätverken
fullt ut, berättar Teres Arvidsson, koordinator på föreningen. Det är detta som
är Have it all’s roll, att aktivera kontakterna mellan företag för att uppnå
större resultat. Med hjälp av oss går det
att förändra saker snabbare och möjliggöra mer.

Fem pusselbitar
Arbetet bygger på att inkludera och
aktivera fem olika parter: De som
planerar och bygger staden, dvs.
Malmö Stad, fastighetsägarna och byggbolagen. Företagen som verkar i Västra
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Hamnen. De boende här. Studenterna
på Malmö Universitet som är stadens
framtid. Och slutligen, besökare – både
malmöiter och gäster i staden som
söker sig hit.
– En av våra stående frågor, är hur vi
kan öppna upp och göra den här stadsdelen tillgängligare för fler, tillägger
Helena Paulsson, ordförande i Västra
Hamnen Have it all.

Samverkan ger mer
Så länge man har ett organisationsnummer är man välkommen i föreningen. Små företag går in med mindre
medel, stora med mer.
– Vi bygger vidare på värdegrunden
från The Line, ”om du bidrar med vad
du kan, uppnår vi något större tillsammans”, förklarar Helena Paulsson. Det
är många företag som vill medverka
och tycker att detta är ett fantastiskt
initiativ. Detta har verkligen stimulerat
den första verksamhetstiden och gett
ett utfall långt över förväntan.

Aktivt första år
– Fokus har legat på tre delar så här i
inledningen, förklarar Teres Arvidsson: Testbäddar som ger möjlighet att
prova nya idéer. Mobilitet, det här är
en stadsdel i förändring när det gäller
rörelse. Och Kommunikation, att visa
och berätta om allt som händer här.

FAKTA
Antalet beviljade
patent per invånare
är det underlag som
fick Forbes att utse
Malmö till världens
mest innovativa plats
2013.
KONTAKT
www.vastrahamnen.se
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Helena Paulsson och Teres
Arvidsson ser mycket positivt
på det stora intresse och
engagemang de mött från alla
medlemsföretag.

Bland annat arrangerades Mobility Challenge, där utmaningen mellan medlemsföretagen var att röra sig med de medel
som framtidens Malmö planeras för.
Vinnare blev ÅF som tog hem förstapriset, 50 elcyklar på lån från Gatukontoret, som förhoppningsvis ska inspirera
till ännu hållbarare rörelsesätt.

Uppåt, framåt
Nu fortsätter arbetet med att skapa
synergier och positivt utbyte mellan
medlemsföretagen.
– Att alla vill vara med och bidra på det
här sättet är verkligen jätteroligt, strålar
Teres Arvidsson. Att vi tidigt positionerade Västra Hamnen som Sveriges
första ”sharing economy”, ser vi tydliga
effekter av. Det blir ju så mycket bättre
när man gör saker tillsammans. 

Internationella besökare
guidas av Teres Arvidsson vid
INTA Urban Congress i Malmö.
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Dockan växer
i takt med
arbetsglädjen
Här i Dockan har Wihlborgs utvecklat fastigheter sedan år 2000,
då Sigmahuset stod klart. Idag har vi 160 000 m2 lokaler i om
rådet där över 6 000 personer jobbar på något av de 200 före
tagen.
Och Dockan fortsätter växa. Vi är glada att kunna välkomna
nya företag som Additude, Bombay Works, Hypergene, Proact
IT Sweden, Noda Intelligent Systems och Hoya Lens Sweden hit.
Men minst lika glada är vi att FEW valde att stanna i Dockan när
de behövde nya lokaler och att vi får chansen att bygga ut till
växande Tyréns.
Vi har också berikat Dockan på ett hållbart sätt – här finns nu
två nya solcellsanläggningar och nya laddplatser för elbilar.
Men vi bygger inte bara för människor. Du har kanske sett
att vi har satt ut bikupor, fågelholkar och insektshotell vid flera
hus. Vi hoppas att du liksom vi ser nyttan och glädjen i att bidra
till en hållbar livsmiljö också för dessa små, men för oss alla så
viktiga hyresgäster.
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FÖRETAG PÅ MEC
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Crunchfish
visar vägen med
handgester
Omkring 2010 började
företaget Crunchfish
att utveckla egna
lösningar inom handgestinteraktion för olika
elektronikprodukter,
främst mobiler. Nu har
fokus mer övergått till
augmented reality och
virtual reality, en väg
som gjort att man vuxit
till 25 anställda med
huvudsäte på Media
Evolution City och hela
världen som sin marknad.
MAN SKA SKILJA på AR och

VR. Till exempel, ett par
VR-glasögon är en helt
omslutande upplevelse där
allt du ser är artificiellt, en
egen värld. Med AR-glasögon ser du den vanliga verkligheten, men med tillagda
element – det kan exempelvis vara text, ikoner, hjälpmedel, navigationsmenyer
m.m.
Det Crunchfish gör är att
leverera mjukvarulösningar
som gör att du kan styra
AR- och VR-glasögon med
handgester. Till exempel
kan man förstora objekt
genom att dra händerna
från varandra i luften och
visa tumme upp för att
klicka OK.
– Från allra första början
sålde vi vår geststyrning till
mobiltelefontillverkare, men
idag är det mycket mer ARoch VR-applikationer, berättar Joakim Nydemark, VD
på Crunchfish.
REALTIDSGUIDNING – Ett
användningsområde som
växer snabbt inom AR,
är det som kallas Remote
Assist. Om en reparatör bär

AR-glasögon, kan kameran i
glasögonen streama vad det
är hen ser till en expert på
central ort. Denne projicerar i sin tur instruktionerna som reparatören behöver
direkt till synfältet i glasögonen. Detsamma gäller
detaljerade sprängskisser,
ritningar m.m. På så sätt
kan flera reparatörer ute på

Vi trivsjättebra
på en
stimulerande
plats som den här
fältet instrueras samtidigt,
som ett slags realtidsguidning där varje reparatör
dessutom får fördelen att ha
både händerna fria.
Enligt Joakim har vi
bara sett början av den här
utvecklingen. Samma teknologi kan användas inom
exempelvis sjukvården och

polisväsendet, där man till- "OK" från Joakim Nydemark,
VD på Crunchfish.
sammans med ansiktsigenkänning skulle kunna förse
poliser och vårdpersonal
med omedelbar personinformation.
NY TEKNIK BANAR NY VÄG
Det som hänt på sistone, är
att man har hittat ännu ett
expansionsområde med en
ny Bluetooth-baserad teknologi – Connected AR – med
stor potential i dagligvaruhandeln. Nämligen mobil
kuponghantering.
– Vi har inlett ett samarbete
med Clearon där vårt system
kan användas för att hantera
hela deras ofantliga cirkulation av kuponger, berättar
Joakim. Säg att du kommer
fram till tandkrämshyllan och
tar en viss produkt. Istället
för att där hänger fysiska
kuponger med ett erbjudande,
sitter där en ”pod” som
du bara håller telefonen
emot. Du hör ett ”blipp”
som bekräftar att du plockat upp kupongen. När du sen
kommer till kassan ”blippar” du telefonen och löser
in alla kuponger du plockat

upp på shoppingrundan i
butiken.
SOM FISKEN I VATTNET Det
är lätt att förstå att Crunchfish ett bolag i konstant
rörelse och utveckling.
Deras applikationer hittar
ständigt nya marknader.
Detta syns också på förväntningarna på bolaget. Man
fick en god börsintroduktion
2016 som gett ytterligare
vind i seglen.
– 2013 flyttade vi hit till
Media Evolution City och
det har givetvis varit en
viktig del i hur vi utvecklats, säger Joakim. Vi trivs
jättebra på en stimulerande plats som den här. Här
är kul människor, bra puls,
trevlig miljö och alltid nåt
på gång. 
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Grönt är inte
heligt på
Holy Greens
Lunchköerna ringlar sig långa till salladsbaren Holy
Greens på Baltzargatan i Malmö, när vi slår oss
ned med initiativtagaren bakom konceptet, David
Egonsson. Vid årsskiftet planerar Holy Greens
att öppna sin elfte restaurang i landet – på Isbergs
gata här i Dockan. Men egentligen var livet tänkt
att gå i en helt annan riktning för David.
– Jag utbildade mig till jurist och hamnade
på advokatbyrå vid Stureplan, innan
jag insåg att det inte var för mig, berättar David. Så jag började leta efter vad
som kunde vara nästa kliv i livet. För att inte
deppa ihop tränade jag väldigt mycket den
här tiden och började intressera mig för god
kosthållning, vad den gör för kroppen…

Ny karriärsbana
David tyckte att det fanns för få snabba,
hälsosamma alternativ. Och så föddes
idén till Holy Greens.
– Jag gjorde mycket research och
hämtade intryck för att skapa ett koncept
där hälsosam mat naturligtvis är grunden, men även teknologi, hållbarhet,
modern inredning, sociala medier m.m.
är en central del. Något år senare fann
jag min affärspartner, Nebo Pavicevic,
som länge drivit restauranger i Helsingborg. Sen gick det snabbt!

Varmt mottagande
2013 öppnade man i Helsingborg. 2015
kom man till Malmö, först Baltzargatan och
sen Saluhallen. Sedan dess har konceptet dykt upp på tre platser i Stockholm.
I år blir det ytterligare tre öppningar
runt om i landet och sen kommer turen
till Dockan.
– Fast casual-trenden med mat som
är snabb som snabbmat men samtidigt håller restaurangkvalitet, växer på
många håll. Vi är naturligtvis glada att
kunna bidra på vårt sätt, med en verkligt hälsosam uttolkning av fast casual:
Sallader, egenpressade juicer och shots.
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Högt tryck på
lunchen. Sunda,
fräscha sallader
görs på löpande
band.

David Egonsson har
full fart på affärerna
för att sprida
budskapet om vad bra
kost gör för kroppen.

Mer än bara grönt

Maten är klar!
Det är bara att
hämta beställningen på The
Holy Wall.

Menyn på Holy Greens är säsongsbaserad med grönsaker som naturligt
fokus, men här serveras mer än bara
vegetarisk mat.
– Jag älskar verkligen vegetariskt och
veganskt, men så länge man tar stort
ansvar för de animaliska råvarorna ser
jag inget hinder för att även servera
kött, kyckling, fisk och skaldjur, förklarar David. Vår kyckling kommer från
Bjärekyckling, laxen är från Helsingborg Fiskrökeri, räkorna är MSC-märkta och så vidare.

Smidigt och socialt
I nuläget går en fjärdedel av försäljningen genom Holy Greens egen smart-
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Johan och Christoffer
är sedan länge
bekanta ansikten i
restaurangen. Nu
äger de den också.

Myteriet
på MEC

phone-app som gör det supersmidigt
för kunderna.
– Vi tillagar, packar och hänger
alla ordrar på vår Holy Wall, förklarar David. Sen kommer kunderna bara
förbi och tar sina kassar från krokarna
på väggen.
Man är såklart också välkommen att
droppa in och slå sig ner i de speciellt
inredda lokalerna. I den nya restaurangen i bottenvåningen av tillbyggnaden till Tyréns-huset på Isbergs gata,
blir det ca. 70 sittplatser.
– Vi fortsätter köra med stora gemensamma bord som hjälper den sociala
biten på traven. Lokalerna är fantastiska i grunden. Fönster runt om,
massor av ljus och helt intill vattnet.
Det här kommer att bli jättebra, avslutar David. 

FAKTA
Holy Greens
startade 2013 och är
idag ca 60 anställda
på 11 platser i landet.
KONTAKT
www.holygreens.se

I FEBRUARI startade
restaurangen i Media
Evolution City på helt ny
kula med nya ägare. Det
är två tongivande figurer
ur personalen från den
tidigare driften som nu
tagit över och styr skutan
på egen hand. Samtidigt
gör de det lättare för fler
att hitta hit – genom att
göra adressen till nytt
namn på restaurangen.
Välkommen till Stora
Varvsgatan 6!
Christoffer Riikonen kom
till restaurangen för tre år
sedan. Johan Brattström
har varit med från allra
första början, 2012. Så
när tillfället nu gavs att
ta över restaurangen var
de inte sena att slå ihop
sitt servicekunnande och
köksmästeri för att driva
stället i egen regi.
– Vi tycker här hela tiden
har funnits möjligheter som
inte tagits tillvara fullt ut,
börjar Christoffer. Så den
närmaste tiden kommer att
präglas av förändringsvilja.
I samband med att Media
Evolution City expanderar

till Gängtappen planeras
en hel del förnyelse på
bottenvåningen av huset.
Då passar vi också på att
göra större förändringar
här i restaurangen.

Fast casual FTW
Maten har också fått lite
ny inriktning, till det något
mer rustika och rejäla.
– Innan kunde vi ha
tjugo ”lägg” på en enda
tallrik. Det är en flaskhals,
inte minst på lunchen
då alla kommer på en
gång, konstaterar Johan.
Dessutom tror jag gästerna
uppskattar fast casualspåret vi slagit in på, med
comfort food och riktiga
klassiker. God, vällagad
och rejäl mat, utan större
krusiduller. Frågar man om
backning, säger vi aldrig
nej.
På dagens meny står
Stekt sill med potatispuré,
och Vegetarisk lasagne
med extra ostsås. Kvar
är också restaurangens
stående Chili con carne på
högrev. 
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I SOMMAR går flyttlasset från det
pittoreska röda trähuset vid Klaffbron till
Isbergs gata. Jenny och Johanna hälsar alla
välkomna på den nya adressen.
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MiaMarias drar vidare
På hörnet Nordenskiöldsgatan/Klaffbron har malmöborna njutit de
välsmakande luncherna på MiaMarias. I åtta år har man huserat i
de spartansk inredda lokalerna, men nu är det slut med huset och
restaurangen drar vidare – 100 meter bort – till Isbergs gata.

D

et känns såklart
lite sorgligt att det
här ska rivas nu.
Det är ju det sista
som är kvar av de
gamla kvarteren
runt Kockums. Men samtidigt blir
det starten på något nytt, både för
stadsbilden och för oss, konstaterar
Jenny Zaar och Johanna Smedjeback, restaurangkompanjoner och
namnen bakom MiaMarias. (När
de startade valde de att sätta sina
andranamn på skylten ovanför
dörren.)

den lägre kostnaden och standarden som det här huset innebar,
vågade vi ta klivet. Och visst har
det sin charm, men standarden är
onekligen väldigt låg, så nu känns
det helt rätt att gå vidare till något
nytt.

Känslan följer med
Till den nya lokalen på Isbergs
gata tar man med sig så mycket av kärnan i verksamheten som
möjligt.
– Hela personalen hänger med
och vi ska försöka ta med oss atmos-

Morgonkaffe, någon?

En fantastisk möjlighet
Att starta och driva restaurang på
rivningskontrakt kan tänkas vara
en oviss och lite läskig affärstillvaro,
men så såg Jenny och Johanna inte
på situationen när de drog igång för
åtta år sedan.
– Vi tyckte bara det var en fantastisk möjlighet, förklarar Johanna.
Vi hade aldrig drivit restaurang
innan, det här är vår första. Med

göra saker som vi alltid gjort: God,
vällagad mat från grunden.
Just för dagen kan man välja
mellan Kummel med citronsmör
och blandade betor, Fläskfilé med
kavringbakade betor, dragonkräm
och potatis, eller Tagliatelle med
krämig karljohansås och parmesan.
– Så länge det är bra och rejäl
mat gillar vi att utforska olika kök
och stilar. Hos oss kan det vara
husman, medelhav eller asiatiskt,
ler Johanna.

– Hela personalen
hänger med...
fären också, till exempel delar av
inredningen och Kockums-tavlorna
som alltid hängt här, säger Jenny.
Men framför allt ska vi fortsätta att

Den 6 augusti slår MiaMarias upp
dörrarna till de nya lokalerna och
passar samtidigt på att utöka öppettiderna.
– Förutom luncherna tänkte vi
försöka oss på frukostservering
också, så man är välkommen att slå
sig ner 8–15 alla vardagar, antingen
inomhus eller på uteserveringen på
solsidan av Isbergs gata. 

FRÅN REST TILL FEST
EFTER FLERA ÅR på Daniel Berlins Michelinrestaurang i
Skåne Tranås, öppnar nu Erik Andersson och Ellinor Lindblom
restaurangen Spill på Isbergs gata. Hållbarhetstänkande blir ofta
bara vackra ord, men här blir det handgripligen välsmakande
luncher som lagas av spillet från råvaruleverantörerna.
– Problemet är att det är för billigt att slänga mat, förklarar Erik.
Råvaror som inte är perfekta är helt enkelt billigare att slänga än att
försöka sälja. Det är absolut inget fel på dem, de kan fortfarande ge
näringsriktiga och fantastiska smakupplevelser.
Vad som står på menyn kommer att bli lite av en överraskning
för både köket och gästerna. Stilmässigt blir maten också väldigt
varierad.
– Vi får ju inte veta vad som erbjuds förrän 1–2 dagar innan,
säger Erik och understryker att råvarorna inte är gratis,
bara något reducerade i pris. Vi kommer att servera
jättegod, vällagad och säsongsbetonad mat som
dessutom har en unik och väldigt faktisk miljöfördel.
Tanken är inte att göra lågprisluncher.

ERIK ANDERSSON Spill har
öppet för lunchsittning och
avhämtning vardagar 11.30 till
15.00. Premiär i maj 2018.
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GLASKLART GENERATIONSVÄXLAR

BENGT LÄMNAR TILL TOBIAS
För två år sedan återvände Tobias Bjerlander till Glasklart
efter en tid på andra uppdrag och samtidigt gick han in i
ägargruppen. Syftet var klart och tydligt: Att ta över driften
och VD-rollen efter Bengt Hansson – krogkändis, välbekant
ansikte i Dockan och något av en Malmö-profil.
DET HAR HUNNIT GÅ 26 år sedan
Bengt kom till Malmö och Hotel
Kramer som ny driftschef.
– Men bäst blir det nog om vi genar
i historien. 1995 startade jag och min
affärspartner, Michael Stegfeldt,
Mello Yello och då fick vi vara med
om boomen för Lilla Torg. Vilket i
sin tur ledde till att vi även öppnade
Centiliter & Gram 1999.
Cl&G såldes 2004, men innan dess
hade Bengt redan dragit vidare. 2001
gick han och Stegfeldt in i Glasklart
och bildade en supertrio tillsammans
med köksmästare Andreas Pieplow.
EN SOLID GRUND
Ända från början satt Dan Olofsson
i huset med sjutton olika bolag och
hundratals anställda.
– Det behövdes en lunch- och
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– Visst är
vi fortfarande
nattklubb...
arrangemangsrestaurang som kunde
tillgodose servicebehovet. Det lade en
grund som gjorde att vi också kunde
satsa och skapa en framgångsrik
nattklubbs- och arrangemangsverksamhet.
NYHETENS BEHAG
I början var allt hett i den här
änden staden. Dockan njöt av nyhetens behag. Så Bengt & Co hade inga
svårigheter att locka Malmös nöjesliv. Nattklubben på Glasklart höll

igång ända till 2013 då konkurrensen
från alla after-work-arrangemang
inne i stan blev för styv.
– Visst är vi fortfarande nattklubb,
men på arrangemangsbasis och nu för
något yngre gäster än det var förr,
konstaterar Bengt. Historien lever
vidare!
TOBIAS TAR TÄTEN
Redan 2010 och tre år framåt arbetade
Tobias Bjerfeldt på Glasklart, men
sen tog karriären honom till Bjäre
där han drev golfrestaurang. Så en
dag ringde Bengt! Andreas Pieplow
hade slutat, så Hansson/Stegfeldt var
som bäst igång med att staka ut en ny
väg för Glasklart. De erbjöd Tobias inte
bara ett jobb, utan också delägarskap.
– Att axla manteln efter Bengt är
egentligen något jag förberetts för
ända sedan dess, berättar Tobias. Glasklart kommer i huvudsak att drivas
vidare som innan. Jag hoppas bara
kunna göra saker lite vassare, säger
Tobias och sneglar på Bengt.
– Nåja, jag blir ju kvar som delägare och är inte långt bort när du behöver mig, kontrar Bengt. 
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Konferenser
med högt till tak
Dockan är känd för sin närhet till både vattnet och city,
vackra bostäder och innovativa företag. Inte lika känt, är
att här även finns en av Malmös starkaste resurser för
framgångsrika konferenser och arrangemang – som bygger
på ett samarbete mellan ”två goda konkurrenter”.

V

i erbjuder givetvis våra lokaler och tjänster var för sig,
inleder Carsten Wastrell, VD på Akvariet. Men när större
resurser krävs tycker både Glasklart och
vi att det är roligare
att behålla uppdraget
i Dockan, än att det går
någon annanstans. Tillsammans kan vi erbjuda
en kapacitet som hävdar
sig riktigt bra i konkurrensen – speciellt om man
lockas av öppenhet, naturligt ljus och närhet till
vattnet.
AKVARIET
När vi kliver in i lokalen
är man som bäst igång
med att rigga inför kvällens catwalk-arrangemang. Det väntas 140
besökare i biosittning,
som sedan flyttar till
andra sidan av samma
lokal, där det är dukat till
bords med servering från
det egna köket.
– Många tycker att det
här är en perfekt lösning
för deras arrangemang,
fortsätter Wastrell. Då
försvinner inte en massa
tid för att man måste
förflytta sig från en lokal
till en annan. Den öppna
planlösningen ger verkligen en frihet och mångsidighet. Vid workshops
k a n m a n del a i n si g i
mindre grupper för diskussion, utan att man stör

besökare med mingelupplägg vid ståbord.
– Oavsett hur många
som väntas till ett
arrangemang, försöker vi utnyttja ljuset,
höjden i tak och lokalens stora flexibilitet
till max, säger Tobias.

Carsten Wastrell på Akvariet
garanterar att syret räcker
för heldagskonferenser och
andra stora arrangemang.
varandra. Så bra är akustiken.
GLASKLART
I sjutton år har Glasklart
utmärkt sig som nöjespalatset vid havet. Men
man är givetvis också en
återkommande arena för
konferenser och arrangemang av alla slag.
– Förutom det stora
atriet har vi en mindre
lokal på ovanvåningen
för 75 personer i biosittning, säger Tobias Bjerfeldt, tillträdande VD på
Glasklart. Där uppe har
vi dessutom två mindre
konferensrum för 10–12
personer, som lämpar sig
för styrelsemöten och
liknande.
Samma kväll är det
DI:s Gasellsprånget som
intar lokalerna. Det arbetas febrilt för att ställa iordning allt för 250

GEMENSAMT REKORD
2012 satte Glasklart och
Akvariet ett gemensamt
arrangemangsrekord, då
man anordnade ett After
Work-mingel för PWC
med 3 000 gäster.
– Det innefattade då
båda lokalerna, liksom
delar av Dockplatsen
och kajen där tält sattes
upp. Då sattes vi på prov,
konstaterar Tobias Bjerlander. Men det gick fint!
JULSHOWER 2018
Både Akvariet och
Glasklart passar på att
påminna om att det är
hög tid att boka årets
julshower och julbord.
Genom åren har båda
etablissemangen bjudit
på storslagna kvällar
med artister som Måns
Zelmerlöw, Jessica
Andersson, Magnus
Carlsson och många fler.
– Våra lokaler är verkligen idealiska både
utrymmesmässigt och
akustiskt för den här
typen av stora musikaliska arrangemang, avslutar
Carsten och Tobias och
tackar för pratstunden. 

GLASKLART
KAPACITET

500

PERSONER
I BIOSITTNING

330

PERSONER
SITTANDE
VID BORD

750

PERSONER
STÅENDE/
NATTKLUBB

AKVARIET
KAPACITET

400

PERSONER
I BIOSITTNING

260

PERSONER
SITTANDE
VID BORD

550

PERSONER
STÅENDE/
NATTKLUBB
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Försäljning
pågår!

Brf Lilla Varvsgatan. Du har fortfarande chans att köpa din drömlägenhet på bästa parkläget!
Här bygger vi allt från 1 RoK till apartment houses i 2 plan, flera med dubbla balkonger. Dessutom finns
en stor grönskande innergård. Inflyttning planeras till våren/sommaren 2020. Vi säljer till fasta priser!
Kontakta mäklaren för ett personligt möte: Therese Alm, 0738-51 99 42, therese.alm@fastighetsbyran.se

Vi

nya hem i Dockan
KOMMANDE
I DOCKAN

KOMMANDE
I VARVSSTADEN

Brf Dockporten – Sundet som närmsta granne
Då: ett pulserande varv. Nu: en fullt utbyggd stadsdel.
Nästan. För det finns en plats kvar. Den bästa faktiskt.
Det är här vi skapar Dockporten, med utsikt över
stadens hamninlopp!

Brf Varvskajen - Bo nytt på historisk mark

Bli först med att flytta in på historisk industrimark i
Varvsstaden! Säljpremiär i höst för nya 1-5 RoK, unika
bostäder som speglar platsens industriella arv, vissa
med takhöjd upp till 4,5 meter. Gemensam takterrass!

SL

U

TS

Å

LT

Läs mer om våra bostäder på peabbostad.se

Tack för succén!
Våra 123 bostadsrätter i Kv Hallenborg i Dockan såldes
slut på rekordtid! I höst påbörjar vi inflyttningen.
Missade du chansen? Försäljning pågår just nu av våra
nya bostäder i samma område, Brf Lilla Varvsgatan,
läs mer om dessa ovan.

peabbostad.se
16 \
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Administrationsbyggnaden
uppfördes 1912 och ritades av
Malmö-arkitekten Axel Stenberg.
Huset var Kockums huvudkontor
under perioden 1912 till 1958.

Nytt hotell väcker
Varvsstaden
Varvsstaden är en plats dit många malmöiter har en stark
koppling. I denna historiska miljö byggde Kockums världsberömda fartyg – och därigenom staden. Hela Varvsstaden står
inför förnyelse med kontor, bostäder, skola, park och grönska.
Men först att slå upp dörrarna, blir StayAt Malmö Varvsstaden
– ett lägenhetshotell med 95 unika rum.

B

yggandet av en levande,
attraktiv och mångfaldig stadsdel har börjat.
Varvsstaden i Malmö
föds på nytt och allra
först är det en av områdets verkligt ikoniska byggnader som
får nytt liv. Här i den gamla Administrationsbyggnaden, det som tidigare var
Kockums huvudkontor, öppnar snart ett
nytt och spännande hotell. Ett varsamt
omhändertagande av byggnadens historia kombineras med nyskapande för att
göra plats för hotellet StayAt Malmö
Varvsstaden som öppnar 2019.  
– Vi är stolta att kunna bidra till en
fortsatt hållbar stadsutveckling av
Malmö och att skänka nytt liv till viktiga kulturhistoriska miljöer i hjärtat av

staden, säger Pia Andersson, VD Varvsstaden AB.

Bevarande och nytänkande
Tillsammans med Stay At har Varvsstaden AB och Wingårdhs Arkitekter
lagt stor omsorg vid att ta tillvara både
områdets och byggnadens unika kvaliteter. Bland annat genom att göra bevarandet till en del av den genomgripande
hållbarheten i projektet – allt byggs på
husets befintliga struktur. Det är ett sätt
att levandegöra historien och föra berättelsen om Varvsstaden vidare in i framtiden.
– StayAt Malmö Varvsstaden blir ett
modernt lägenhetshotell med 95 unika
rum som vi hoppas ska attrahera såväl

affärsresenärer som turister till en miljö
med både anor och inspiration från Kockumstiden, säger Daniel Stendahl, CEO på
StayAt HotelApart.

Attraktivt område
StayAt har sedan tidigare fyra anläggningar igång, tre i Stockholm och en i
Lund.
– Vi har siktat på Malmö ett bra tag
och haft fokus på just det här området.
Många av våra befintliga kunder finns
här redan och det är nära till kommunikationer tack vare Malmö central. Det
är en dessutom en bonus med närheten
till extremt spännande stadsdelar med
mycket på gång, som Dockan och Västra
Hamnen, avslutar Daniel Stendahl.
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MEDIA EVOLUTION
Viktiga begrepp

Evolutionära
skillander
MAN MÅSTE SKILJA
PÅ BEGREPPEN. Media
Evolution City är en
fysisk plats, medan
Media Evolution är en
medlemsorganisation
som verkar för att
undanröja hinder för
utveckling och hjälpa
medlemsföretagen med
internationalisering,
EU-stöd, kompetensutveckling m.m.
Idag är det drygt
500 personer som
kallar Media Evolution
City sin arbetsplats.
När expansionen till
Gängtappen är färdig
och dörrarna slår upp i
oktober–november 2018,
har den siffran vuxit till
ungefär 800.

För el-bilisten

Fler
laddningsplatser
Just nu genomför
Wihlborgs en rad
insatser för att öka
laddningskapaciteten
för elbilar i Dockan.
Snabbladdare är
på plats utanför
Regionhuset och i det
nya parkeringshuset
Hordaland kommer
12 laddningsplatser.
Dessutom utrustas
P-hus Dockan
med totalt 15
laddningsplatser.
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Staffan Fredlund, miljöchef
på Wihlborgs

Här satsar vi på solen
– för jordens skull
De flesta av Wihlborgs fastigheter runt om i
Malmö drivs redan av förnybar energi. Men för
att ytterligare stärka företagets miljöprofil,
dra sitt strå till hållbar utveckling och uppnå
ännu bättre energiekonomi, satsar man nu
på solpaneler. Nyligen har två installationer
genomförts i Dockan, den ena på Tyréns-husets
tak, den andra ovanpå Media Evolution City.
VI MÖTER STAFFAN FREDLUND,
miljöchef på Wihlborgs, på
Media Evolution Citys tak. Här
på biotop-taket breder 1000
nya kvadratmetrar solceller
ut sig för att fånga de första
morgonstrålarna.
– Det är intressant att se hur
samspelet i biotopen häruppe
gynnas av panelpartierna. Det
ger skugga och skydd åt insekter, fåglar och annat som lever
här. Det skapar också en mer
varierad biotop, säger Staffan
Fredlund.

POSITIV EFFEKT
Panelerna på MEC kom på
plats under mars månad.
Parallellt genomfördes en
installation på Tyréns-huset,
på ungefär halva storleken av
den vi nu guidas igenom.
– Produktionskapaciteten
här är 100 kW, medan Tyrénstaket ger 50 kW. Vi räknar
med att det sammanlagt ska ge
130 000-150 000 kWh/år. Som
jämförelse ligger normalförbrukningen i en villa på ca.
15 000 kWh/år.

EN GOD AFFÄR
Man försöker dimensionera
produktionen så att så mycket som möjligt används till att
direktförsörja fastigheterna
där panelerna är monterade.
– Det är främst under apriloktober som solen är att räkna
med, och under dessa månader är behovet att försörja
kylanläggningar störst. Det vi

Just nu har vi
solceller på
sju fastigheter
i Malmö.
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MEC VÄXER SÅ IN I GÄNGTAPPEN

Det är mycket lärorikt, men
framför allt upptäcker vi att
vi ligger väldigt långt fram
med Media Evolution City.
Det förklarar också varför vi
varje vecka har två–tre internationella studiebesök här.
På Gängtappen kommer
MEC att fungera precis
som på Stora Varvsgatan 6.
Där började allt på första
våningsplanet och växte
snart en våning upp. På
övriga våningar sitter
företag som hyr kontor
direkt av Wihlborgs, men
de är absolut en del av
MEC-communityn.

producerar här uppe går således till MEC och SVT, förklarar Staffan Fredlund. På så
sätt gör vi inte bara en miljögärning, det är också en bra
affär. Vi slipper sälja vår el
på den vanliga elmarknaden,
vilket skulle ha inneburit lågt
försäljningspris, högt inköpspris och onödiga energiskatter.
Med den här typen av investeringar måste man tänka
långsiktigt.
– Men allt som rör miljö
och hållbarhet handlar ju
om långsiktighet, det ligger
i sakens natur, ler Staffan.
Dessutom utgår det statligt
stöd för solcellsinstallationer, så det dröjer inte fullt
så länge förrän det här är en
god affär.

INFORMATION I REALTID
I entrén till Media Evolution
City kommer inom kort
displayer upp som berättar
om Wihlborgs solcellssatsning, men också visar information om energiproduktionen på
husets tak i realtid.
– Dels är det för att kommunicera Wihlborgs miljöarbete, dels är det för att inspirera
alla företagen här till ett större hållbarhetstänkande, säger
Staffan och blickar framåt. Ett
av våra miljömål är att uppföra
minst en solenergianläggning
per år. Nu har vi solceller på
sju fastigheter i Malmö. Men
tempot är högt och vi kommer
inom kort att starta upp två
solcellsanläggningar till, säger
Staffan Fredlund, miljöchef på
Wihlborgs. 
Solstrålarna som
fångas upp på MECs tak
sommartid går direkt
till kylanläggningarna i
huset, plus grannen SVT.

edia Evolution har varit
i ständig tillväxt sedan
starten. Nu består vi av
ca 400 medlemsföretag.
Detsamma gäller Media
Evolution City. Ända från
början har efterfrågan på
kontorsplatser i huset varit
större än tillgången.
Och trycket från
– Bland annat höjer vi
företag som vill sitta upp markplanet utanför
här ökar konstant.
huset, så att ute
Det är fler som vill
och
inne växer ihop.
ha ”inte ett vanligt
kontor”, utan co-worka och
– Innan vi flyttar in kommer
ta del av vår community
Wihlborgs att genomföra en
med snabba kontrakt, kort
hel del ombyggnad. Vi slår
uppsägningstid, all service
upp mellan våning 1 och 2
i huset och
och planerar andra åtgärder
möjlighet att för att göra det mycket
både skala
öppnare. Bland annat höjer
upp och ner. vi upp markplanet utanför
Det är därför huset, så att ute och inne
vi nu bygger växer ihop. Här anläggs
ut Media
trädäck och en parisisk park,
Evolution
berättar Thure Nilsson.
Magnus Thure Nilsson
VD på Media Evolution.
City till till Gängtappen –
ännu ett fantastiskt hus här
vid Dockan.
INTERNATIONELL FÖREBILD – Vi följer hela tiden
MEC-liknande hus på andra
platser i världen. Vi kollar
på WeWork, Second Home,
Shordige House, SoHo House
och många fler, allt för att
hämta intryck till utvecklingen av Media Evolution City,
bland annat när det handlar
om infrastruktur, inredning,
kommunikation, affärsutveckling och mycket annat.

MAGNUS KVAR VID
RODRET – En annan missuppfattning är att jag skulle sluta, förklarar Magnus
Thure Nilsson. Det är helt fel,
vi bara organiserar oss bättre. Vi har rekryterat Jenny
Berg Nilsson från Massive
Entertainment och Alexander Jönsson för att bli
husansvariga. Utvecklingen
av min VD-roll blir snarast
att fokusera mer på långsiktig utveckling och öka
internationaliseringen. Världen kommer att ta en större
plats i våra två hus – och
vi en större plats i världen,
nickar Magnus förvissat. 
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”100 BALLA STÄLLEN I SKÅNE”
ÅTERVÄNDER TILL DOCKAN

VALLE
WESTESSON
LÄGGER
TILL

”Ojsan, jag glömde helt! Jag har så mycket i
huvudet. I eftermiddag ska vi åka till Tjernobyl”,
ursäktar sig VALLE WESTESSON när vi ringer
upp och påminner om intervjun vi avtalat. Vi väntar.
Tio minuter senare sladdar han upp med cykeln.
Och den som väntar på något gott… Det här blir ett
samtal med en synnerligen inspirerande man som
bestämt sig för att bara göra sånt han tycker är kul.
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D

e flesta intervjuer med Valle Westesson börjar på ungefär samma sätt, en
lång radänga som vittnar om en begåvad mångsysslare: Guld- och silversmed, komiker, dramatiker, författare, regissör, skådespelare, standupartist, husbyggare, festivalarrangör,
radiopratare, tv-personlighet, charterresearrangör och skeppare på nöjesinstitutionen Blå båten.
Det är onekligen en salig blandning
– som i Valles sällskap framstår som
helt rimlig. Visst är han en person som
låtit sig märkas genom åren i många
olika roller, med tv- och radioproduktioner som ”Hej Domstol!”, ”Mia &
Klara”, ”Gabba Gabba”, ”Robins” och
just nu ”Katsching” på SVT. Grejen är
bara att han är långt flitigare än det
som syns och hörs på tv och radio.
– Jag tycker om att göra kul saker
som folk tycker är kul, helst med kul
människor, börjar Valle. Då slipper
man tänka så mycket på döden om
dagarna, flinar han och fortsätter. Det
är nog därför det blir så många järn i
elden.

Blå bohemisk båt
Sedan drygt fyra år tillbaka äger Valle
Westesson Blå båten tillsammans med
sin kompanjon Linus Höök. För den
som inte känner till Blå båten, kan man
säga att det är en alternativ nöjesinstitution som från början ägdes och drevs
av malmöprofilen och sångaren Lasse
Olsson.
– Det är verkligen han som ska ha all
credit. Det var han som köpte båten i
Holland 1997 och körde den genom
Kiel-kanalen hela vägen hit. Det var
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– När jag växte upp var Malmö
helt dött. Jag upplevde det som
en svår understimulans när det
gällde allt som var ”coolt”...
/ 23

Tryggt med fast
båtplats – året runt!
Det är tryggt att ha sin båt i Dockan Marina. Hamnpersonal
har daglig tillsyn över bryggor och båtar och det finns ett folkliv
i hamnen vana vid båtar och hav. Hamnen är en av de mest
skyddade i regionen för väder och vind.
Dockan Marina har mycket bra förutsättningar för att ha båten
i sjön över vintern. Detta sätt att ha båt på är både billigare och
bekvämare än det traditionella båtägandet.
I Dockan Marina hyrs båtplatser normalt ut årsvis. De allra flesta
platserna har akterförtöjning med pålar och varierar i bredd från
3,35 till 7,5 och i längd från 12 meter upp till 18 meter. Vi har
även platser med y-bommar för de mindre båtarna samt långsides
förtöjning vid flytbrygga i innerhamnen för de allra största båtarna.
Djupet i hamnen är ca 3,5 meter.
Boende i Dockan och i närområdet har förtur till båtplatser i
Dockan Marina.

KONTAKTA OSS PÅ
marinan@dockanmarina.se
www.dockanmarina.se +46 703 40 19 18
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han som gjorde alla stora ombyggnader
och fixade med el, vatten, brandklassning
och så. Det vi har gjort är mest pynt och
småfix för att få sådär parisisk bohemfeeling ombord.

Tjat lönar sig

Dockan är ett
ballt ställe,
igen. Fast på ett
helt annat sätt.

Ägarbytet kom till av ren avundsjuka.
Precis akterom Blå båten har det länge
legat en grannbåt, även på Lasse Olssons
tid. Den ägdes, och ägs fortfarande, av
Linus Höök.
– Varje gång jag hälsade på hos Linus
blev det ett jäkla tjat från mig, om att
jag också ville ha en så himla mysig båt,
berättar Valle. Som båtgrannar hade
Linus och Lasse såklart lärt känna varandra. Så när Lasse en dag ville sälja Blå
båten, föll det sig naturligt att fråga Linus
om han visste någon som kunde tänka sig
att ta över. Såklart högg jag på möjligheten
och fick med mig Linus som kompanjon.

Fortsatt på samma kurs

Blå bussen rullar
iväg på nytt äventyr.
Den här gången till
Tjernobyl, Ukraina.

”100 balla ställen
i Skåne”. Sjunde
versionen.

En gammal båt är en gammal båt och
givetvis har det krävts en hel massa
underhåll och arbete bara under Valles
och Linus tid som ägare.
– Men det jobbigaste så här långt var
faktiskt att flytta båten från Bassängkajen i inre hamnen hit till kajen vid Anna
Lindhs plats. Det var en nästan 3 år lång
process med tillstånd och annat, men till
sist kom vi hit och nu stannar Blå båten
här minst 8 år till. Det är så långt vårt tillstånd sträcker sig.
Sedan generationsskiftet har verksamheten fortsatt som innan, med ett löpande
program fyllt av stor variation, om än med
uppenbart mer Höök/Westessonsk touch.
Här kan man såklart uppleva musikframträdanden – men nu också mer improvisationsteater, stand up, shower, poesikvällar
och allt möjligt annat.
– Fast mest är det ändå fortfarande
en fest och arrangemangsbåt för privata bokningar och företagstillställningar, fortsätter Valle. Det som gör oss lite
speciella i det sammanhanget, är att Blå
båten drivs med picknick-upplägg. De
som kommer hit får själva ta med sig det
de vill äta och dricka. Vi har inget kök,
bara kaffekokare och kylar, typ.

Indiecharter med Blå bussen
Strax innan köpet av Blå båten, kom Valle
Westesson och några kompisar över en
veteranbuss från 1978, som ursprungligen varit kyrkobuss på Ven. Det var en
satsning för att ge sig in i busscharterbranschen, kan man säga.
– Vi kallar det indiecharter, stoltserar Valle. Bussen i sig är en grym ”eye
catcher”, proppfull av gammal charm

från den tiden saker inte behövde gå lika
fort som idag. Både vi och våra resenärer
älskar verkligen atmosfären och tempot.
Så här långt har det blivit åtskilliga långturer till Tyskland, Polen och Danmark.
Och så fort vi är klara med den här intervjun drar vi iväg på nästa äventyr, till
Tjernobyl. Fast från början handlade det
mest om guidade dagsturer runt om i
Skåne.

100 balla ställen i Skåne
Upprinnelsen till bussköpet och de guidade turerna, var en bok som Valle skrivit och som nu gjort honom smått världsberömd söder om Hallandsåsen. Boken
heter ”100 balla ställen i Skåne” och kom
nyss ut i den sjunde versionen.
– När jag växte upp var Malmö helt dött.
Jag upplevde det som en svår understimulans när det gällde allt som var ”coolt”,
framför allt coola platser som ger coola
upplevelser. Så jag började upptäcka på
egen hand, samla på kul ställen och göra
listor. Den här sidan hos mig har aldrig
riktigt försvunnit, så till sist tog jag mig
samman och skrev ”100 balla ställen…”
Varje år kommer boken ut i en ny version,
då Valle har bytt ut 10 platser mot nya.
– Det är verkligen en varierad mix.
Från Werners Café på Augustenborg, det
sista kvarvarande riktiga arbetarfiket i
Malmö, till Körsbärsdalen utanför Veberöd, där 75 självsådda träd plötsligt står
i magnifik blom varje vår. En annan favorit är förstås Konga dinosauriepark utanför Röstånga, en övergiven nöjesattraktion från 80-talet som är tragiskt rolig på
så många olika sätt, skrattar Valle.

Allt började i Dockan
– Faktum är, avbryter Valle sig själv, det
första stället jag kommer ihåg att jag
skrev upp som 14-åring var Kockums torrdocka. Inte Kockumskranen, utan själva
dockan. Den var då inte längre i bruk och
var en verkligt imponerande syn. Allt med
att vara här var coolt och ball! Förbjuden
mark, den ruffa industriella omgivningen
och så det gapande hålet! Det känns roligt
att cirkeln sluts, såhär 30 år senare, och
att jag nu återvänder hit.
Vad Valle menar med detta, är att han
och hans bror nyss köpt en gammal dansk
fiskekutter med ekskrov, som byggdes om
till motorseglare på 60-talet. Och Dockan Marina blev det självklara valet som
hemmahamn.
– Här är nära till allt, framför allt Blå
båten. Dessutom är det lite kul att den
nyinköpta båten blir ett så unikt inslag
här. Jo… Det känns bra, säger Valle eftertänksamt. Dockan är ett ballt ställe, igen.
Fast på ett helt annat sätt. 
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VID KAJKANTEN

Perfekt som det är
– Jag tycker det är rätt optimalt
här i Dockan redan. Bra med
restauranger och service för oss
som jobbar här. När solen värmer
är det förstås extra optimalt.
Glenn Nilsson, arbetande

Kvällsöppet
– I takt med att Dockan växer
hoppas jag på ännu mer liv och
rörelse på kvällarna. Gärna
fler restauranger som håller
kvällsöppet.
Kristin Valdix, boende

Fler caféer

VAD VILL DU
SER MERA AV
I DOCKAN?
Vi tog en promenad längs
kajkanten och ställde frågan
till de boende, arbetande
och studerande som rör sig i
Dockan dagligen.
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– Det hade varit trevligt om det kom
fler riktiga caféer och fik, någonstans
att slå sig ner för en god kopp kaffe
och en pratstund.
Carina Nilsson och Anders Wallner,
arbetande
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Staty av Messi
– Ännu en jourbutik vore bra, fast längre ut här
vid marinan. Gärna en staty av Messi också
– tillsammans med Zlatan, om det är tvunget.
Alexander Drottsgård, Olof Nymansson, Carl
Rosengren och Elias Moltedo, studerande

Kul butiker
– Det hade varit roligt med fler kul butiker av alla
sorter och slag. Sådant ökar utbudet och piggar
alltid upp.
Anders Sverke och Yvonne Sundman, boende
/ 27
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Skånsk tillväxt står på
spel med infrastrukturen
I takt med att Malmö och
hela Öresundsregionen
växer, tilltar debatten
om hur framtidens
infrastruktur ska se ut.
I mitten av mars bjöd
Wihlborgs därför in till
mötesplatsen Wihlborgs
Kontaktyta – just på
ämnet infrastruktur i
utveckling. Många menar
att infrastrukturen i vår
region kan utgöra ett
hinder för människors
rörlighet och företagens
tillväxt, om den inte
byggs ut i hög takt. Flera
satsningar diskuteras när
det gäller allt från metro,
höghastighetsjärnväg och
fast förbindelse mellan
Helsingorg-Helsingør, till
utbyggnad av E6 och nya
tunnlar.
KVÄLLEN INLEDDES av
Johan Wessman, vd för
Øresundsinstituttet, som gav
sin bild av de utmaningar och
möjligheter Skåne står inför
när det gäller infrastrukturen och regionens utveckling
i ett större sammanhang.
– Volymerna finns söderut.
Med den fasta förbindelsen
över Fehmarn-bält finns
potential för extrem tillväxt
och kraftigt ökad trafikmängd. Med en restid på bara
tre timmar från Malmö till
Hamburg ökar viljan att ta
tåget istället för flyget.
Wessman fortsatte att måla
upp bilden av Skåne
– På kort tid har Skåne
vuxit samman till en mycket
tätare region där avstånden
krymper, även mentalt. Den
utvecklingen kommer bara
att fortsätta. Så med infrastruktursatsningarna kan
man onekligen säga att fram-
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tidens bild av Skåne står på
spel.
FRÅGOR KRING FINANSIERING På plats var även
Stephan Müchler, vd för
Sydsvenska Handelskammaren. Han efterlyste svar på
hur finansieringen av framtidens infrastruktur är tänkt
att gå till, men underströk
samtidigt att det kommer
uppstå allvarliga flaskhalsar
i Öresundsregionen om inte
stora satsningar görs.
– Skåne förutspås landets
största tillväxt i person- och
godstrafik. Det är massor
som behövs! Men hittills har
vi inte fått några svar från
politiskt håll hur utbyggnadsplanerna kan finansieras.

Teres Arvidsson från Västra
Hamnen Have it all passade
på att nätverka med Henning
Bakke på Saab och Mats
Johansson på Glamox.

UTBYGGNAD HASTAR Utan
större meningsmotsättningar
– ännu talar vi långa perspektiv – tog sedan samtalet fart
mellan de politiska representanterna från Socialdemokraterna och Moderaterna.
Torbjörn Tegnhammar (M)

talade främst om de fantastiska tillväxtmöjligheter vi
står inför, medan Andréas
Schönström (S), sittande
kommunalråd med ansvar
för teknik, miljö och trygghet, samt vice ordförande
i kommunstyrelsen, även
uppehöll sig visionärt vid
Malmös utveckling som stad.
– Framtidens Malmö blir
en tät stad där vi kommer
närmare varandra, vilket
också skapar en säkrare och
tryggare stad,
Samtidigt satte Øresundsinstituttets Johan Wessman
ett skyndsamt perspektiv på
saker.
– Vi snackar fortfarande
om höghastighetsjärnväg. I
Danmark byggs den nu!


Peter Olsson på Wihlborgs tog
emot Andreas Jentsch och Elise
Ekdahl på Fojab Arkitekter med
varm hand.

Advokatfirman Vinge hade
representation på plats av
Jessica Salomonsson och Philip
Åberg.

Peter Härle från Volito
Fastigheter tjuvstartade
samtalet på kvällens ämne med
Ulrika Hallengren och Andreas
Ivarsson på Wihlborgs.

Torbjörn Tegnhammar, liksom
partikollegorna Håkan Fäldt
och David Blomgren från
Moderaterna, var på plats.
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DOCKAN GÅR
FRÅN KLARHET
TILL KLARHET

DOCKPORTEN

HAVSPRINSEN

VARVET

LILLA VARVSGATAN

HALLENBORG

TORRDOCKAN

Ända sedan starten för exploateringen av
Dockan har det varit en plats präglad av
intensivt byggande. Nu när området kommer
allt närmare ett faktiskt färdigställande, är
det ändå i högre takt än någonsin. Det har
blivit dags att vänja sig av med tanken på det
här som en byggarbetsplats och istället börja
forma idén om det färdiga Dockan. Följ med
på en rundvandring bland projekten som står
näst på tur att se förväntansfulla inflyttare
förverkliga sina bostadsdrömmar, just där
city och havet möts.
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Havsprinsen erbjuder
det bästa av två världar
– havsnära men med
staden runt hörnet.

Ett färdigare Dockan
– med mer unikitet
För hugade spekulanter som är lite längre komna i sina flyttankar
finns det projekt på Dockan där sälj- och byggprocessen har startat
och inflyttning därmed är nära förestående. JM är just nu igång
med två projekt som starkt kommer bidra till att Dockan upplevs som
ett ”färdigare bostadsområde”. Ännu finns här många valmöjligheter.
Välkommen till Varvet och Havsprinsen!
För de boende som tidigt var på plats
i Dockan, har det gått uppåt 10-15 år
– en tid som varit spännande då man
kunnat följa hur hela området tar
form. Men samtidigt har det sina sidor
att ”bo på en byggarbetsplats”. Den
känslan går nu mot sitt slut i takt med
att några av de sista projekten färdigställs, däribland Varvet och Havsprinsen.
– Varvet byggs på ett fantastiskt
läge i entrén till Dockan, granne med
Regionhuset,
Stapelbäddsparken,
Ubåtshallen och Gängtappen, inleder Sara Sporrong Aurell, marknadsoch inredningsansvarig på JM. Här
kommer det bli 133 lägenheter, från
1:or till 4:or, som är inflyttningsklara
våren-sommaren 2019.
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INFLYTTNING
VARVET
Vår/sommar 2019.
KONTAKT
www.jm.se

BOENDE FÖR LIVSNJUTARE Varvets
exteriör anknyter till områdets industriella tradition med släta, teglade fasader och symmetrisk fönstersättning mot
gatan. Det sjunde och översta planet blir
indraget och ger därigenom plats för
generösa terrasser mot både gatan och
innergården.
– På den gemensamma gården skapas
dessutom små gröna rum med träd,
buskar och klätterväxter, förklarar
Sara. Pergolan med
sin mysiga fikahörna
inbjuder onekligen till
sköna stunder.
EN HELT SPECIELL
PRINS
Havsprinsen utmärker sig på
sitt eget sätt. Inte
minst med absolut Sara Sporrong
bästa bryggläge. Likt Aurell,
sina
grannkvarter marknads- och
kommer
Havsprin- inredningsansvarig.
sen att stå med öppen
famn mot kajpromenaden och marinan.
– I Havsprinsen skapar vi 87 öppna,
ljusa bostäder för den som vill ha det
bästa med Dockan på en och samma
gång. Lugnet och närheten till hamnen,
havet och horisonten, och samtidigt
centralt och med stadens hela utbud
inom bekvämt räckhåll, berättar Sara.
MARKERAT RÖD Den utvändiga utformningen får helt speciell karaktär som
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HÖJD:
75 METER!

Våren 2020.
KONTAKT
www.jm.se

Bild: FOJAB arkitekter

INFLYTTNING
HAVSPRINSEN

ändå inordnar sig i områdets helhet.
Utåt får fasaderna ett skärmtegel i
varm röd kulör som helt klart kommer
att stå ut något.
– Inåt gården blir det ett lättare och
ljusare uttryck. Här kläs fasaden med
mjukt grå träpanel. Högst upp i den
norra byggnaden, längst ut mot marinan, blir det en sjätte våning med en
enda penthouselägenhet som kronan på
verket. Resterande 86 lägenheter i huset
fördelas från 2:or till 5:or, med samma
höga standard som JM redan utmärkt
sig för här på Dockan, avslutar Sara
Sporrong Aurell. 

NYA TORRDOCKAN
SIKTAR HÖGT
PROJEKTET ÄR FORTFARANDE under planering,
men redan nu kan vi visa upp Dockans nya landmärke
– Torrdockan.
Det är FOJAB Arkitekter som utarbetat byggnaden
som med tre olika volymer förhåller sig till omgivningen
på olika sätt. Mest utmärkande blir två torn – det ena 52
meter högt och vänt mot Dockplatsen, det andra hela
75 meter högt. Det sistnämnda adresserar Dockan från
centrum och blir ett verkligt landmärke, en målpunkt för
besökare som kommer från Malmö C över Klaffbron.
Under respektive torn finns en indragen huvudentré.
Bottenvåningen blir ett tillskott för alla på Dockan och
fylls med publika funktioner som butiker, restaurang
och café. All service får entréer både från gaturummet
och från det inre atrium-rummet, som ska fungera som
en allmän mötesplats med invändig grönska.
På tre av fyra sidor kläs byggnaden i ett balkonghölje,
där varannan balkong är inglasad och varannan öppen.
Det skapar en variation som ger byggnaden en tydlig
identitet och ger de boende möjligheter att till och med
odla på den inglasade balkongen.
Totalt ger Torrdockan ca 155 nya bostäder. Projektet
förverkligas av JM och Wihlborgs.


Varvet med stora takterrasser i kvällssol.
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Lilla Varvsgatan
förverkligar stora
bostadsdrömmar
Anläggningsarbetet för Brf Lilla Varvsgatan har precis
startat. Här kommer stora bostadsdrömmar att
förverkligas. Första inflyttningsetappen är planerad till
våren/sommaren 2020. Då kommer 131 lägenheter
fyllas med förväntansfulla boende som väntat på sin
möjlighet att förverkliga ett liv på Dockan.

Lilla Varvsgatans
grönskande innergård.

Vid säljstarten för varje nytt
projekt i Dockan blir det ett
INFLYTTNING
väldigt tryck på anmälningsLILLA
och kölistor som fylls av hoppVARVSGATAN
fulla intressenter. I grannkvarVåren/sommaren teret Hallenborg gick det fortare
än väntat.
2020.
– Just därför är det alltid
lika kul när vi kan presentera
KONTAKT
ett nytt projekt, så att fler kan
www.peabbostad.se få chansen att flytta hit, säger
Peter Wingren, projektchef på
Peab Bostad. Nu är försäljningen i full gång.
STARKT OCH KARAKTÄRSFULLT 2015 började bygglovsprocessen och de första arkitektritningarna ta form utifrån
samma detaljplan som format
de omkringliggande husen. Således pratar vi om ett sju våningar
högt hus, med det översta planet
indraget.
– Idag är området närmast
Lilla Varvsgatan bebyggt av ett
antal stora och karaktärsstarka
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byggnader, både äldre och nyare. Så
vår ambition har varit att skapa en
arkitektur som är tillräckligt stark
och karaktärsfull för att balansera förhållandet mot omgivningen, berättar Arne Jönsson, arkitekt på Arkitektlaget Skåne som
stått för utformningen tillsammans
med Brita Hjort. Att skapa nytt på
Dockan är alltid spännande eftersom det är en balansgång mellan att
blicka framåt och samtidigt förvalta varvsarvet på platsen.
FLER LÄGENHETER I TVÅ PLAN
– Vi har velat förtydliga de två
nedersta våningarnas betydelse
för hur man upplever huset på nära
håll, genom att ge dem ett annat
uttryck och en annan kulör, fortsätter Arne Jönsson. Detta avspeglas också i planlösningarna bakom
fasaden, med fler lägenheter än
vanligt i två plan.
I bottenplan kallas tvåplanslägenheterna ”Apartment houses”,
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högst upp i huset kallas de ”Penthouses”. Båda förverkligar möjligheten att bo med villakänsla mitt i
stan. Helt perfekt för cityfamiljen.
BALKONGER I BÄSTA LÄGE
Lilla Varvsgatan blir ett slutet
kvarter med gård som är avskild
från gatan men tillgänglig för
de boende från alla trapphus.
Balkongerna placeras i bästa
solläge så att så många som möjligt
kan njuta av de värmande strålarna. Många lägenheter har möjlighet att nå solen från båda sidor
huset, om man utnyttjar balkonggången mot gården
– Med Lilla Varvsgatan vill vi
kunna erbjuda det bästa med Dockan
– läget, havet, ljuset – med en verkligt blandad sammansättning av
lägenheter, förklarar Peter Wingren.
Från de välplanerade 1:orna, till de
många och helt speciella tvåplanslägenheterna. 

Peter Wingren,
projektchef på
Peab Bostad.

Unik utsikt utmärker
Dockporten
Planeringen inför ett helt unikt bostadsprojekt på Dockan är i full
gång. Det är ännu ett 6-planshus i rödbrunt tegel med indrag
på översta planet som håller på att ta form – som så många andra
hus häromkring. Istället är det läget som är det helt speciella
den här gången! Brf Dockporten blir det yttersta huset på Dockan,
allra längst ut på hamnbassängens västra sida. Just därför
planeras också lägenheterna för att så många som möjligt ska
kunna njuta av den fantastiska havsutsikten.
Det är fortfarande tidigt i processen. Än så länge har man bara
SÄLJSTART
hunnit starta bygglovsförfarandet.
DOCKPORTEN
Men redan står det klart att Dockporten kommer att bli något helt Planeras till hösten
speciellt, till och med i Dockan-mått
2018.
mätt.
– Det här är det sista huset som
KONTAKT
byggs, allra längst ut på området,
www.peabbostad.se
helt intill havet. Ser man på husraden
inifrån och ut, blir det Högmasten,
Havsprinsen, följt av Dockporten.
Och sen ingenting… Bara hav, ler
Peter Wingren, projektchef på Peab
Bostad.
FANTASTISKT HAVSLÄGE
Själva huskroppen blir ett u-byggt
hus i rödbrun kulör med öppningen
mot marinan. Detta styrs av detaljplanen för området och blir således
ingen ögonöppnare. Vad som däremot drar till sig blickarna är det
exceptionella havsläget.
– Utsikten blir något helt sensationellt, både ut över sundet och in
mot Marinan. Och det är klart, att
med det här läget ska så många som

möjligt få ta del av prakten längst
ut på kajkanten, konstaterar Peter
Wingren.
Dockan Marina arbetar som bäst
med utformningen av kajen nedanför Dockporten. Delvis kommer
detta förnya hamninloppet, bland
annat med nya vågbrytare som
kommer på plats. Men framför allt
blir här promenadstråk, planteringar, sittytor m.m. som kanske
intresserar de boende mer.
GOD SERVICE
Som sagt, ännu är det tidigt i
processen och Johan Celsing Arkitektkontor arbetar fortfarande på
utformningen av huset. Men klart
är, att här som minst blir 1:or
à 35 kvm, och som störst 5:or à
116 kvm. Själva boendet blir med
samma höga servicenivå som flera
andra Peab-hus.
– Det blir parkeringsplan för
både bilar och cyklar under huset,
med bilpool, cykelpool, cykelverkstad och en hel del annat, avslutar
Peter Wingren. 
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Två par flyttar in
– VI BESTÄMDE OSS för att det var
dags att flytta. Vi kände oss helt enkelt
klara med villalivet i Bara, så vi började kolla runt efter passande lägenheter –
och vi har alltid sett Malmö som vår stad,
berättar Pia. I starten ville vi antingen ha något riktigt gammalt eller helt
nytt. Men det dröjde inte länge förrän
vi släppte tanken om gammal charm.
Vi insåg att ett stort renoveringsprojekt
verkligen inte var nåt för oss.
– Så vi ställde oss i kö hos olika byggbolag och började följa alla nya projekt
som lades upp, fyller Bertil i. Vi gick
verkligen metodiskt fram med centralaste Malmö som utgångspunkt. Sen
insåg vi att närhet till havet också
kändes viktigt, så vi drog upp lite linjer
på en karta för att se var den perfekta kompromissen mellan city och havet
låg. Enligt våra beräkningar visade sig
vara Malmö Kanotklubb!
– Och den var inte till salu, skrattar
Pia.

Drömmen om Dockan
När balansgången mellan city och havet
väl kom till sans, framstod Dockan som
det starkaste alternativet.
– Vi tog oss hit mer, gick långpromenader och kände in atmosfären, förklarar Pia. Vi insåg att vi gillar att här är
liv och rörelse på dagarna och lugnt och
skönt på kvällar och helger. Vill man ha

FAKTA
KV HALLENBORG
27 - 125 kvm
1 - 5 rok
123 bostäder

lite action är det ju inte långt till city
heller.
Paret från Bara besökte åtskilliga
lägenhetsvisningar. Och så, lördagen
den 16 april 2016, gick Pia och Bertil på
en informationsträff som Peab arrangerade inför säljstarten för kvarteret
Hallenborg.
– Vi hade turen att få en av arkitekterna till bordet och började peppra
honom med frågor, berättar Bertil. Vi
föll pladask för en av de största lägenheterna i projektet. 102 kvm penthouse
med dubbla uteplatser på sammanlagt
60 kvm. Efter lite betänketid bestämde
vi oss: Det ska vara den här lägenheten,
eller ingen alls.
Dessvärre lutade det plötsligt åt det
sistnämnda. En annan köpare hade
hunnit före!
– Lika ledsna som vi blev över missen,
lika glada blev vi när denna köpare
valde att hoppa av. Man kan faktiskt
säga att omständigheterna tog köpbeslutet åt oss. Sedan den dagen har vi varit
110 % ombord.

Från 5:a till 2:a
– Gör man en så här stor investering
blir man allt lite småtokig, ler Bertil. Vi
har tagit reda på precis allt om Hallenborg. Vid det här laget kan vi projektet
utan och innan. Stor heder åt Peab som
har stått ut med 1000 frågor, fundering-

Elisabeth Olger och Pavel Studeny
– VI FICK VERKLIGEN lägenheten vi ville ha. En väldigt speciell 3:a med utsikt över
Turning Torso och parken nedanför. Vi är ingenjörer båda två och vet hur man läser
en ritning, så när vi såg den bestämde vi oss direkt! Sedan dess har Peab Bostad varit
precis så lyhörda som man kan önska. Och Nina Gerthel var verkligen en stor hjälp med
inredningen – kunnig, påläst och bra på att visualisera alternativ. Stilen ”Soft black”
med kakelsättning upp till tak, bänkskiva i natursten och två Caravaggio-lampor ovanför,
kommer bli hur fint som helst. Nu flyttar vi från en liten lattjo hyreslägenhet till 75 kvm
på Dockan, nära havet och nära stan. Det ska bli så roligt!
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Pia och Bertil Siöström.

– Kanotklubben
var inte till salu

Efter 34 år i Bara tog paret Sjöström beslutet
att flytta ut till Dockan. Det var atmosfären,
havs- och cityläget och drömlägenheten som
avgjorde valet. Om ett halvår går flytten till
den nya penthouselägenheten i Kv Hallenborg.
Detta blir starten på något nytt!

ar och önskemål. Deras upplägg
och bemötande har verkligen
varit kanonbra! Vi har fått löpande information och varit på träffar med våra blivande grannar,
bland annat. Men framför allt har
Peab varit lyhörda för de specifika ändringar vi ville göra. Lägenheten var ursprungligen planerad
som en 5-rummare. När vi flyttar in är den snarare en väldigt
öppen, ljus och luftig 2:a.
Som i de flesta nybyggnationsprojekt fick Pia och Bertil välja
mellan några olika inredningsstilar – Nordic White, Shades of Grey
och Soft Black – alla framtagna av
Nina Gerthel. Men som tur var
ingick också en timmes personlig
rådgivning med Nina vid bordet.
Valet föll nämligen mitt emellan
Nordic White och Shades of Grey.
– Vi ville ha bitar av båda,
förklarar Pia. Och då var Nina
en fantastisk resurs. Hon hjälpte till och med till att lösa en del
konflikter mellan Bertil och mig.
Det gjorde det onekligen lättare
att göra alla ställningstaganden.

”Uppe på toppen”
Nu är Pia och Bertil bara förväntansfulla och längtar till inflyttningen i februari 2019.
– Det ska bli så roligt! Att få
kliva in i en alldeles ny och fräsch
lägenhet som faktiskt är gjord för
oss. Att få inreda från scratch. Att
få bo så nära havet med mycket
fönster och ljus. Att kunna promenera över Dockans grönaste
innergård och lapa sol på de stora
uteplatserna. Tänk… Vårt alldeles
eget penthouse!
– Jag tycker penthouse låter
alldeles för svulstigt, inflikar
Bertil med ett skratt. Jag brukar
bara säga ”uppe på toppen”.
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VIND I SEGLEN FÖR ØRC
FÖR ÅTTONDE GÅNGEN 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.
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.

36 \

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
grönt som tävlingens färg 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 seglingstävling.  
Den 15 september blir det folkfest och en sevärd
målgång i Dockan. Kom och kolla!
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BOOK-A-BOAT
LÅTER ALLA TA EN
TUR PÅ VATTNET

Vem som helst kan bli kapten
för en dag, hälsar Gustav
Widerström på Book-a-boat.

NYTT FÖR SÄSONGEN är att Book-a-boat, som varit ett
populärt inslag vid Malmö Live de tre senaste sommarsäsongerna,
nu lägger till med en båt i Dockan. Från mitten av maj fram till
slutet av oktober erbjuds därmed alla möjligheten att uppleva
Malmö vattenvägen, på ett eldrivet, tystgående och avgasfritt sätt
där man själv bestämmer takten och kursen.

Bokning görs på bookaboat.se, då skickas man en länk. När
man klickar på länken aktiveras motorn och man kan ta sin
picknickkorg och köra iväg. Båtarna är helt i aluminium, väldigt
stabila och lätta att köra. Dynor att sitta på och flytvästar för alla
ombord finns i förvaring i direkt anslutning till båtarna. 

BOKA BÄSTA
BÅTPLATSEN PÅ
DOCKSPOT.COM
Nu kan du i förväg boka den gästplats
i marinan du helst vill ha. Enkelt
är det också! Gå till dockspot.com
och skapa en användarprofil. Sen
är det fritt fram att boka. Förutom
Dockan Marina är många av de
bästa hamnarna i Sverige, Danmark
och Tyskland anslutna, till exempel
Lomma hamn, Tuborg havn, Wilders
Plads och många fler.

sp
dock
m
ot.co

Belos
hedrade
minnet
av Ulven

Ubåtsräddningsfartyget Belos A214 drog till
sig en hel del uppmärksamhet från de boende
på Dockan och andra nyfikna malmöiter, när
hon lade till vid kajen bakom Glasklart i mitten
av april. Det var ett historiskt betydelsefullt
besök i Malmö, då Belos var på väg från en
minneshögtid i Kattegatt för att hedra HMS
Ulven – den enda svenska ubåt som totalförlist,
efter att ha gått på en tysk mina 1943. Ulven
byggdes på Kockums och sjösattes 1930.
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Bekvämt

Allt för
båtlivet
finns i
Marinabutiken
Butiken är inte tillräckligt
stor för att ha allt som
behövs på hyllorna.
Men nu mångfaldigas
ändå sortimentet. Gå till
byggplast-batprylar.
se. Hela sortimentet på
den här hemsidan går att
beställa för avhämtning
i Marinabutiken. Varmt
välkommen!

InfoPoint

HÄR FÅR
DU TURISTINFORMATION
Hamnkontoret/
Marinabutiken är en av
Malmös InfoPoints. Hit
är du varmt välkommen
för att få tips och
information, liksom
kartor och broschyrer
om stadens många
besöksmål.

Rent och fint

Tvättstuga
für alle
Dockan Marina har blivit
med tvättstuga vid
Marinabutiken! Vi törs
inte svära på det, men
vi tror faktiskt att det
kan vara Malmös enda
offentliga tvättstuga.
Mot en slant i betalning
är den tillgänglig för
alla – båtgäster, boende,
företag m.fl.
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DOCKAN MARINA
– MITT I MALMÖ
Välkommen att
besöka oss på
dockanmarina.se
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Tut!

Här kommer
turisttåget
I sommar blir Dockplatsen en av hållplatserna för ett nytt
minitåg som kör
rundturer i Malmö.
Det är Travel Shop som
arrangerar de dagliga
turerna med plats för
45 passagerare.
– Det är ett härligt och
lite annorlunda sätt att
uppleva Malmös olika
ansikten – till exempel
innerstaden, torgen,
slottet,
parkerna,
Turning
Torso och
nu givetvis
även
Dockan,
säger
Ingvar Ryggesjö på
Travel Shop.
Turerna planeras att
starta i början av juni,
då man kör varje lördag
fram till midsommar.
Därefter blir tåget ett
dagligt inslag 11-18, fram
till slutet av augusti.
Biljetterna köper man på
hamnkontoret i Dockan.
Hela turen tar en
timme, men vissa stopp
längs rutten fungerar
också som på- och
avstigningsplatser.
– Ombord har vi
audioguide på engelska,
men vi jobbar på att
få fler språk färdiga,
berättar Ingvar
Ryggesjö. 
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www.dockanmarina.se - Båtplatser och gästhamn mitt i city!
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Mercedes Benz
Badplats (900m)
Turning Torso (1000m)
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Parkeringshuset Dockan
Levino skrädderi
Nordea Bank
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Media evolution city
Finanshuset
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www.malmobybike.se (cykeluthyrning)
P-huset Ubåten
BOOKABOAT

