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SÅ GÖR DU
SMØRREBRØD

I DETTA NUMMER

Leif Svensson,
vd Dockan Exploatering:

E

tt nytt nummer av Dockanbladet ger
alltid tillfälle att reflektera och glädjas över den fortsatta utvecklingen av
Dockan. Fastigheter färdigställs och
förväntansfulla boende och företag
tar plats, samtidigt sätts spaden i marken för nya
projekt. Under våren är det inflyttning i Brf Kvarteret Hallenborg och Brf Varvet. Samtidigt pågår
arbetet med att göra klart Brf Lilla Varvsgatan.
Längs den västra dockpromenaden är det också full
aktivitet med JM:s projekt Brf Havsprinsen och
Peab:s Brf Dockporten där spaden precis har satts
i backen.
Även på lokalsidan händer det saker i Dockan.
Många företagshyresgäster har flyttat hit under
vintern och våren. I detta nummer är vi särskilt
glada att kunna berätta mer om polisutbildningens
etablering. Nu går renoveringen av den gamla
Kockums-fastigheten in i sitt slutskede och den
1 september tar hundratals polisstudenter plats i
den mycket speciella byggnaden.
Om vi blickar längre fram, pågår arbetet med
detaljplanen för ännu mer byggyta norr om Skånes
Dansteater. Med andra ord är den spännande
utvecklingen i Dockan säkrad många år framöver.
Med värmen slår Dockan Marina ut i sin fulla
prakt. Jag gläds åt hamnens växande popularitet
bland båtägare och gäster. Som Malmös citymarina har vi verkligen något unikt att erbjuda. Även
för de som hittar hit landvägen. Varmt välkomna
att njuta av sommarvärme, båtliv, fantastisk utsikt,
en bit god mat på någon av de många restaurangerna
eller kanske en promenad längs kajen med glass i
hand.
Trevlig läsning!

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

FOTO/FORM:
Mårten Lindahl
Lindahl Media
www.lindahlmedia.se
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GRÖNA TANKAR

Fredrik motar
strömmen
med ström
I Dockan Marina finns en båtägare som har ett
extra stort hjärta för miljöfrågan. Han heter
Fredrik Bassmann och är en av få båtägare i
Dockan vars båt drivs av elmotor. Det vill säga,
när den inte går för segel.

F

redrik köpte sin morbrors
segelbåt 2013, en Sparkman
& Stephens IW31 från sent
60-tal. Och här ligger den nu i
Dockan, där han håller på att
montera på ett peke i fören för att kunna
hissa gennaker. Men den mest anmärkningsvärda uppgraderingen på båten
syns inte utvändigt
– Jag bestämde mig tidigt för att byta
dieselmotorn till elektrisk drift, börjar
Fredrik. Så jag beställde en 10 hk motor
från Greenstar Marine, komplett med
styrsystem, reglage och batterier på 8 x
100 amperetimmar. Eftersom båten låg i
Tyskland när jag köpte den, fick jag hjälp
med installationen av ett varv där. Och
sen seglade jag hem den hit till Malmö.

Passionerad miljövän

Fredrik Bassmann

– Jag har länge haft ett stort
miljöintresse. Min nyfikenhet
för elmotorer väcktes redan
i slutet av 80-talet då jag
upptäckte några tidiga pionjärer och deras projekt. Sen
kom 90-talet, då den globala
klimatfrågan dök upp på allvar,
och mitt intresse växte till
något man närmast kan
kalla en passion. Jag
byggde om en Folkabuss till eldrift, som
jag hade glädje av
under några år, berättar Fredrik.

Grönt, skönt och
tyst
Nu märker man hur
intresset för båtelmoto-
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Elmotorn gör Fredrik till Dockans
”smygare" in och ut ur hamn.

rer börjar gry. Och det tycker Fredrik
inte bara är jätteroligt, det är dessutom
väldigt viktigt.
– Vi kan alla göra något för att bidra
till bättre hållbarhet, säger Fredrik
allvarligt och fortsätter. Det ger dessutom en överlägsen upplevelse – ingen lukt
av diesel, inget buller. Tystnaden och
komforten är mycket bättre och bränsleekonomin är onekligen svårslagen.
På sistone har jag gjort fler åtgärder
för att minska båtens miljöavtryck ytterligare. Bland annat har jag tagit bort den
giftiga bottenfärgen och ersatt med giftfri epoxyfärg som inte släpper ifrån sig
kemikalier.

En klok investering
2013 betalade Fredrik ca. 60 000 kr för
sin paketlösning, med motor, batterier,
styrsystem och reglage.
– Men kostnadsbilden styrs såklart
av många faktorer, inte minst båttyp,
motorstyrka och batterikapacitet. Jag
har sett installationer på uppåt 200 000
kr också, förklarar Fredrik. Men på sikt
är det en bra affär, både bränsleekonomiskt och miljömässigt.
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Thomas Brunk, ny
ordförande för Västra
Hamnen Have it all.

HAVE IT ALL
FÅR DET ATT HÄNDA

"En överlägsen
upplevelse – ingen lukt
av diesel, inget buller."
Vilken räckvidd man får för pengarna är
dock svårt att säga.
– Det beror på så många variabler – hur
strömt det är, vind, temperatur, båtkonstruktion etc. – så det går inte att säga exakt, förklarar Fredrik. Men kapaciteten på min båt är
fullt tillräcklig, det är trots allt en segelbåt så
motorn används ganska begränsat.

Blickar framåt
Vid konverteringen till elmotor valde Fredrik blybatterier, det var det enda rimliga
alternativet marknaden kunde erbjuda då.
Men idag finns litiumbatterier tillgängliga, som ger betydligt högre effekt per kilo
batterier ombord.
–Fler och fler båttillverkare tillhandahåller elmotor som standard. Men jag är så
nöjd med min investering så jag håller tillgodo med min IW31:a ett bra tag till. 

VID EN informationsträff
på biblioteket vid
Masttorget samlades
boende i Västra Hamnen
och Dockan tillsammans
med andra intressenter
för att lyssna på Thomas
Brunk, ny ordförande för
Västra Hamnen Have it all,
som hade en hel del att
berätta om föreningens
arbete för att stimulera till
innovation, företagande
och utveckling av
stadsdelen.
Med en karta över hela
Västra Hamnen på skärmen
bakom sig, erkände Thomas
att han ser på området
som en ”omogen tonåring”:
Det är fortfarande en ung
stadsdel med mycket kvar
att utveckla och stora
områden som kommer att
bebyggas de kommande
åren.
– Det är just därför
Have it all finns till, för
att fungera som en
samlingspunkt för företag,
boende, kommunen,
byggherrarna m.fl. för att
alla ska kunna bidra med
idéer och initiativ till Västra

Hamnens utveckling. Det
är ju under de kommande
10-20 åren som det avgörs
hur stadsdelen ska bli när
den ”mognat”.
I denna utveckling ser
Thomas en betydande roll
för Have it all som mikrofon
och megafon.
– Dels att fånga upp allt
som händer, dels att sprida
information och initiativ så
att så många som möjligt
är med. Just nu tar vi in
förslag till testprojekt
som kan bidra till affärsoch stadsdelsutveckling. I
den här omgången har vi
hittills fått in 66 förslag
som vaskats ner till 5 för
genomförbarhetens skull.
Det ska bli jättespännande
att se hur dessa kan bidra
till social rörelse, nya
event och arrangemang,
och inte minst en levande
stadsmiljö. 

Västra Hamnen Have it all
följer du enklast på
vastrahamnen.se och
föreningens sociala medier
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är det motsägelsefullt, men vår
vision är faktiskt att inte finnas –
att restauranger som Spill inte ska
behövas. Men dit är det dessvärre
långt kvar.

Välsmakande
världsförbättrare
I slutet av maj förra året slog ERIK ANDERSSON och ELLINOR
LINDBLOM upp dörrarna till Restaurang Spill på Isbergs gata.
Efter flera år på Daniel Berlins Michelinrestaurang i Skåne
Tranås, ville de satsa på ett nytt restaurangkoncept helt i
tiden – vällagad, fräsch, säsongsbetonad mat tillagad av spillet
från råvaruleverantörerna. Sedan öppningen har det gått
riktigt bra – så bra att de nu flyttar verksamheten till en flera
gånger så stor restauranglokal i Gängtappen.

V

SPILL PÅ
GÄNGTAPPEN
Platser:
85-100 st
Serverar:
Frukost, lunch
och fikor
Tider:
08.00 – 16.00
Öppnar:
1 september 2019

i har vuxit stadigt
under året som gått och
fått många stammisar
som kommer hit flera
gånger i veckan, säger Ellinor.
Det är tack vare dem vi nu kan
växla upp och flytta in i Gängtappen.
NEJ, DET ÄR INTE GAMMAL MAT
De som hittat hit har förstått
att det inte alls handlar om
”gammal mat”, utan råvaror som
bara inte är perfekta, oftast med
löjliga skönhetsfel som gör att de
inte funkar i handeln.
– Problemet med matindustrin 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.
Det är verkligen inte är klokt att
dessa alldeles utmärkta råvaror
bara slängs idag.
VISION ATT INTE FINNAS
– Dessvärre blir det nog ingen
större förändring i industrin
förrän det kostar pengar att
slänga mat. Under tiden kan
vi bara driva frågan så gott vi
kan, så att det inte längre är lika
accepterat med detta ofantliga slöseri, fortsätter Erik. Visst
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Lång kö och full fart på
lunchen.

Ellinor Lindblom och Erik
Andersson ser fram emot
flytten till Gängtappen.

ALLA VILL VARA MED
Hållbarhetstänkande blir alldeles
för ofta bara vackra ord, men på
Spill blir det handgripligen välsmakande luncher. Och om det fanns
tveksamheter till en början, är alla
desto mer ombord idag.
– I starten var vi tvungna att
säkra upp leverantörer för att vara
säkra på att det skulle funka, men
nu kommer leverantörerna till oss,
säger Ellinor. Alla gillar den här
idén och vill hjälpa till. Leverantörerna vill ju inte slänga mat, det är
bara så handeln alltid har sett ut.
Klart att de hellre tjänar en slant på
något som annars hade blivit svinn.
VAD SOM HELST, NÄR SOM
HELST
För att komma till rätta med problemet menar Erik och Ellinor att det
krävs ett förändrat synsätt.
– Som konsumenter kan vi inte
förvänta oss att allt ska finnas alla
tider på året, till exempel clementiner på sommaren och färskpotatis
på vintern. Men tyvärr är det där
vi är idag. Driver man en restaurang kan man ringa leverantören
23.00 och få allt levererat före 6.00
morgonen därpå – precis vad som
helst, oavsett säsong. Detta inne-
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bär inte bara långa transporter
från alla håll i världen, det medför
också en enorm lagerhållning i
leverantörsledet och därmed ett
enormt svinn, förklarar Erik.
– Vi måste helt enkelt vänja oss
vid att saker kan ta slut och rätta
oss därefter, konstaterar Ellinor.
Det finns ju så många goda alternativ att välja på ändå, som faktiskt
är i säsong.
OPINIONEN VAKNAR
– Spill har fått mycket gratis av
att intresset börjat vakna för den
här frågan, fortsätter Ellinor. Från
Paul Svensson och Anne Lundbergs ”Maträddarna” på SVT, till
Greta Thunberg och den globala
klimatfrågan. Folk börjar förstå
att vårt levnadssätt har konsekvenser och vill agera. Att komma
hit till Spill är ett sätt att göra det
på, om än litet.
Gästerna möts av något nytt
varje dag. Vad som står på menyn
kommer faktiskt lite som en överraskning både för köket och
gästerna.
– 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 serverar jättegod, vällagad och säsongsbetonad mat som dessutom har en
unik och väldigt faktisk miljöfördel. Tanken har aldrig varit att
göra lågprisluncher. 

LoL
EN DANSFESTIVAL MED TEMAT
HUMOR PÅ SKÅNES DANSTEATER
ÖSTRA VARVSGATAN 13 A
Med den årliga festivalen vill Skånes
Dansteater inspirera och utmana
begreppet dans. 2019 skruvas
temperaturen upp och man bjuder
in till dans med humor. Förbered dig
på en festival med föreställningar
som får dig att skratta rakt ut. Se
svenska och internationella gästspel
som utforskar kroppsliga ideal,
förargelseväckande beteende och
"Här är ditt liv" i hiphopförpackning.
Bild ur verket A Corpo Libero
av Silvia Gribaud. Fotograf: Mirella De Bernardi
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Ett hus med
hjärta i pansar
Ombyggnaden av KRANEN 2, den gamla rödteglade
Kockumsbyggnaden precis norr om Ubåtshallen, har
snart pågått i ett år. Nu är det febril aktivitet för att
lokalerna till den nya polisutbildningen ska bli klara.
Och det ställs onekligen hårda krav på huset.

N

ärmare 100 byggarbetare och installatörer arbetar för att bli färdiga inför
slutmötet den 28 juni, då
det mesta ska vara klart.
– Därefter återstår bara finjusteringar
under juli-augusti, säger Cacke Larsson,
ansvarig projektledare på Wihlborgs.
I ett så stort och unikt projekt som det
här får man förvänta sig ändringar och
småfix in i det sista. Det måste vi ha
förståelse för och vara flexibla med.

Har redan börjat
Totalt är det 600 utbildningsplatser det
handlar om. Första kullen om 100 polisstudenter började sin utbildning redan i
januari, men har fått husera i temporära
lokaler första terminen.
– Jag tror säkert de ser fram emot att
få tillgång till sina nya lokaler till årets
hösttermin. Och samtidigt som de 100
första polisstudenterna flyttar in, börjar
nästa 100-kull som står på tur, förklarar
Cacke.

Realistiska övningsmiljöer
Utifrån kravspecen gick det snabbt att
få fram en bra planlösning för alla funktioner och faciliteter som ska rymmas
på de två första våningsplanen som
avsatts till utbildningen.
– Om man jämför med de fyra orter
i Sverige som sedan tidigare erbjuder
grundutbildning till polis, blir utbildningen här i Malmö mer kompakt och
inte så utspridd till olika byggnader och
platser.
Inom de 9 000 kvadratmetrarna ryms
bland annat två skjutbanor, helt klädda
i 7 mm pansar från golv till tak, och en

grepphall där man tränar handgripligt
omhändertagande. Medan vi promenerar genom byggnaden med Cacke Larsson i spetsen, pekar han och berättar.
– Här ska det vara plats för en attrappbil att öva med. Det blir också två lägenheter, två butiker och en krog så att man
kan träna tillslag och andra övningar i
realistiska miljöer. Vi bygger även ett så
kallat FX-rum, en flexibel miljö där man
kan flytta väggarna, och en paintballarena att träna för eldstrid i.

Övningspolisstation
Förutom allmänna utbildningslokaler,
omklädningsrum med 600 förvaringsskåp, lärarrum, elevmatsal och andra
självklarheter som krävs för att driva
utbildningen, blir det även en datorsal och radiosal där man får tillgång
till alla nätverk och system som Polisen använder, RAKEL till exempel. En
bit längre fram visas vi laboratoriesalen
där kunskaperna i kriminalteknik ska
finslipas.
– Vi bygger också upp en liten övningspolisstation med kontor, förhörsrum,
förvarsceller, vapenförråd, ammunitionsförråd, uniformsförråd och mycket mer,
fortsätter Cacke. Det byggs även ett
garage med plats för 22 bilar, då förarutbildning är en självklar del av studierna.
Men det är inte bara behoven specifikt kopplade till själva polisutbildningen som ställt höga krav på Wihlborgs.
– Bara en sådan sak som ventilationen,
som förstås är jätteviktig, har varit en
genomgripande utmaning. Därtill har
vartenda fönster bytts till högre säkerhetsklassning.

POLISUTBILDNINGEN FLYTTAR IN

För oss alla är
det ett sätt att
bidra till ett
bättre samhälle.

Unikt projekt
fyllt av stolthet
Cacke Larsson,
projektledare
på Wihlborgs.

Mats Lyberg,
byggnadschef på Malmö
universitet.

– POLISUTBILDNINGEN är såklart en
fjäder i hatten för Malmö universitet.
Men jag tror faktiskt alla inblandade
känner så. Det är en fjäder i hatten oss,
för Wihlborgs, för Dockan, för Malmö –
ja, för hela Skåne. För oss alla är det ett
sätt att bidra till ett bättre samhälle.
Så säger Mats Lyberg, byggnadschef
som ansvarar för projektet från Malmö
universitets sida och som har förhandlat
fram hyresavtalet med Wihlborgs fram
till 2029.
– Vi började se oss om efter passande lokaler i Malmö i januari 2018 och
kontaktade flera fastighetsbolag för att
se vad de kunde erbjuda, berättar Mats
Lyberg.
Faktum är att Wihlborgs var de enda
som både hade lokaler att erbjuda och
dessutom kunde leva upp till den snäva
tidsramen.

BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR
ATT BEKÄMPA BROTT
ALLA POLISUTBILDNINGAR i Sverige drivs på uppdrag av Polismyndigheten, som också upprättar en gemensam utbildningsplan. Grundutbildningen
är 2,5-årig, men på sikt vill Malmö universitet liksom flera andra lärosäten att
utbildningen blir en regelrätt högskoleutbildning på kandidatnivå. Även polisförbundet driver att utbildningen ska förlängas. Det skulle ge studenterna möjlighet
att återvända för vidareutbildning.
– Vi tror att det skulle ge framtidens poliser ännu bättre förutsättningar
att möta den alltmer komplexa brottsligheten, säger Caroline Mellgren i en
kommentar, docent och föreståndare för polisutbildningen på Malmö universitet.
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– Vi tittade verkligen på massor av lokaler, men egentligen är det bara den här
byggnaden som varit aktuell.

Svårt att ”uppfinna hjulet”
Förutom den tuffa tidsramen har den
stora utmaningen varit de unika kraven
från polisutbildningens sida och att det
finns så få tidigare projekt att använda
som referenser.
– Det är så sällan det byggs för en
polisutbildning så det har varit svårt att
få fram relevant information och beprövade underlag till det som ska byggas.
Vi tvingades verkligen uppfinna hjulet,
ler Mats. Det här är ju inget vanligt flerfamiljshus precis. Jag måste rikta en
eloge till vår byggprojektledare, Malin
Svebring, som utfört ett smärre mirakel
för att få ihop allt. 

Caroline Mellgren,
föreståndare för
polisutbildningen.
Bild: Håkan Kogg Röjder.
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Med hjärtat
i Dockan.
Här i Dockan har vi vårt huvudkontor. Här möter vi varje dag de tusentals
människor som jobbar i området. Här följer vi företagens utveckling och
gläds när vi får hjälpa dem som växer. Saker som värmer lite extra i vårt
hjärta just nu är att vi får Media Evolution och hållbara Restaurang Spill
som grannar i Gängtappen. Och att nya restaurangerna MiaMarias och
Holy Greens har gjort valmöjligheterna på lunchen ännu större.
Men inte nog med det. Hösten 2019 fylls Dockan med studenter när
Malmö universitets polisutbildning flyttar in i en av Kockums gamla varvshallar. I samma hus skapar vi också kreativa kontor med havsutsikt och en
industriell känsla. Vad sägs om att bli granne med framtidens poliser?
Följ utvecklingen på wihlborgs.se/dockan
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Förverkliga dina flyttdrömmar
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!

VARVET

HAVSPRINSEN

Flytta in i en nyproducerad bostad på
populära Dockan redan efter sommaren.
Vi har ett fåtal lediga lägenheter med
inflyttning från september 2019.

I Havsprinsen bor du på absolut bästa
läge med hamn och hav utanför dörren.
Bryggläge för livsnjutare helt enkelt.
Prel. inflyttning kvartal 1–2, 2020.

VÅRA BOSTÄDER PÅ DOCKAN FÖRMEDLAS AV BJURFORS NYPRODUKTION
Remus Cismas, fastighetsmäklare | 040-608 30 16 | remus.cismas@bjurfors.se
Eric Swahn, fastighetsmäklare | 046-273 26 33 | eric.swahn@bjurfors.se
12 \
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Vild passion
VÄRLDENS BÄSTA SAFARILODGE ligger i sydafrikanska KwaZuluNatal men börjar och slutar i Dockan. Det är ju här i Sigma-huset
som Familjen Olofsson-ägda holdingbolaget Danir sitter, som äger och
utvecklar lodgeanläggningen och safarikonceptet Thanda. Vi möter
Johan Glennmo, vd på Danir, som ser fram emot nästa resa ditner och
15-årsjubileet för Thanda Safari Lodge.
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THANDA RESORT

Johan Glennmo, vd på
dockanbaserade Danir som äger och
utvecklar safarikonceptet Thanda.

– ALLT BÖRJADE MED att vi köpte en
boskapsranch 2002 i KwaZulu-Natal i
sydöstra Sydafrika. Tanken var att bara
ha den som en privatägd gård för familjen. Men ganska snart stod det klart att
vi kom dit för sällan för att behålla det
helt för oss själva. Och så föddes idén om
att bygga en safarilodge, så att fler kan
uppleva de fantastiska naturupplevelser
som finns här.
Sagt och gjort. Efter en investering
på 250 miljoner stod Thanda Safari
Lodge färdigt för invigning 2004, med
9 lyxbungalows, en helt extraordinär
villa som huserar 5 lyxsviter, matsal och
central service, samt ett tältläger med
15 lyxtält.

En positiv kraft

och därför kapar vi hornen på Thandas
noshörningar, precis som många andra
reservat tvingas göra.

Thanda Safari Big 5 Game Reserve,
naturreservatet som omger lodgen spänner över 14 000 hektar, varav 7 500 är
Danir-ägda och resten arrenderas av
Hans Majestät zulukungen Goodwill
Zwelithini kaBhekuzulu. Lodgerörelsen
och reservatet som helhet skapar 360
arbetstillfällen i regionen.
– Det är av stor betydelse för oss att
vara en bidragande samhällskraft här
nere och en aktiv del i att skapa bättre
förutsättningar för lokalbefolkningen.
Det var också därför Star for Life startades här 2005, för att hjälpa unga med
HIV få en ljusare syn på framtiden.

Flerfaldigt världsbäst
Sedan 10 år tillbaka har Thanda närmast
prenumererat på titlarna ”Världens
bästa privatägda safarivilla” och ”Världens bästa safarilodge” vid årliga World
Travel Awards, det som ofta kallas resebranschens Oscarsgala. Så sent som
2018 kom man återigen hem med full
pott.
– Det är klart det är roligt att allt vårt
arbete härnere uppmärksammas, ler
Johan. Det har tagit tid att bygga upp
verksamheten och varumärket, men nu
är Thanda utan tvekan satt på kartan
som nr. 1.

Djurens beskyddare
De anställda kan delas in i tre grupper:
turism och service, djur- och viltvård,
och team mot tjuvjakten som är ett stort
problem här. Inom naturreservatet finns
en rikedom av vilda djur, framförallt
”the big 5”: Lejon, leoparder, bufflar,
elefanter och inte minst, vita och svarta noshörningar.
– Det är ett krig som utkämpas härnere varje dag för att skydda djuren,
förklarar Johan Glennmo. Ett enda
noshörningshorn kan inbringa miljontals kronor på den svarta marknaden
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FAKTA
THANDA SAFARI
LODGE
14 000 hektar
1 master villa
9 bungalows
15 lyxtält

Thanda växer
Sedan starten för safarilodgen har
Thanda-konceptet vuxit till att nu inkludera Thanda Island utanför Tanzanias
kust, Thanda Classic Cruise som erbjuder unika lyxkryssningar och Thanda
Royal Residences – 44 privata lyxvillor
som nu ska byggas inom Thanda-reservatet och bara kan köpas på särskild
inbjudan från zulukungen och Danirs
grundare, Dan Olofsson. 
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”Inom naturreservatet Thanda
finns en rikedom av vilda djur,
framförallt The Big 5.”
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DOCKAN – ISBERGS GATA

Smørrebrødkungen
på Isbergs gata
Sedan 13 år tillbaka äger och driver Johan Hansson
Time-butiken på Isbergs gata tillsammans med
hustrun Jessica. Utöver rollen som områdets
minilivs, kiosk och servicebutik har man etablerat
sig som Dockans självklara ställe för snabba
hämtluncher – hamburgare, korv, stor salladsbuffé,
mexikanska fajitas m.m. Och för fem år sedan
väcktes ett nytt matintresse som nu vuxit till en riktig
försäljningssuccé – danska smørrebrød.
– JA, DE GÅR ÅT som smör i solsken,
säger Johan belåtet. Och det är inte
bara på luncherna. Smørrebrød passar
ju bra som frukost eller kvällsmat
också, om man vill. Dessutom gör vi
massor av smørrebrød till alla slags
cateringuppdrag.
Medan Johan berättar expedieras
8-10 kunder i rask följd.
– Här i Dockan tycks folk ha bråttom
på lunchen, man har ärenden och annat
att hinna på den korta rasten. Så folk
uppskattar att det går fort, in och ut på
2 minuter.

Bakom den glasade disken glänser
nygjorda danska mackor som ideligen
fylls på i takt med att kunderna nöjt går
iväg med sina ”frokostpakker”. Just
för dagen finns det sju olika att välja
mellan: Leverpastej med bacon och
smörgåssky, stekt spätta med remoulad, ägg och räkor, ägg och ansjovis,
rostbiff med rostad lök, pannbif med
brynt lök, samt varmrökt lax.
– Vi försöker variera lite från dag till
dag. Men överlag är det ju hela idén med
vår butik: Att erbjuda så stor variation
att gästerna kan komma varje dag. 

Här bjuder Johan på två
favoritrecept – en äkta dansk
klassiker och ett lakto-ovovegetariskt alternativ.
Vel bekomme, som dansken säger!

DJURLÄKARENS NATTMACKA
Ingredienser till fyra smørrebrød:
Danskt rågbröd, 4 skivor
Riktigt smör
Sallad, gärna Lollo biondo
Grov dansk leverpastej, 4 skivor
Kokt saltrulle, 8 skivor
Knaperstekt bacon, 4 skivor
Smörgåssky, 1 hg
Smörgåskrasse, 1 bunt
Inlagd smörgåsgurka, 8 skivor
Gör så här:
Knaperstek baconskivorna, vik dem på
mitten och låt svalna på en bit hushållspapper. Bred rikligt med smör på grovbrödet.
Lägg på salladen och därefter en rejäl skiva
leverpastej. Vik två skivor saltrulle och lägg
över leverpastejen, följt av en skiva smörgåssky. Ställ en baconskiva ovanpå och garnera
med smörgåsgurka och krasse.
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TYRÉNS SÄKRAR FRAMTIDEN
ÄNDA SEDAN 2001 har konsultföretaget Tyréns varit ett landmärke på
Isbergs gata med sina ca 4 000 kvm. Sedan dess har företaget vuxit ur
lokalerna. Vilken tur då att de har en flexibel hyresvärd i Wihlborgs som
under det gångna halvåret har utökat Tyréns-huset med en tillbyggnad på
ytterligare 2 200 kvm. Detta har möjliggjort att företaget nu kan stanna i
Dockan ett bra tag framöver.

F

ör att förverkliga den nya
tillbyggnaden var vi tvungna att riva den intilliggande äldre byggnaden där
Stadsarkivet tidigare fanns.
Den var helt enkelt inte ändamålsenlig, förklarar Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs. Och det gav en
ny utmaning: Att skapa en modern
förlängning av Tyréns-huset, som
både kontrasterar och harmonierar
med den äldre huskroppen, och som
både är stor nog för Tyréns tillväxt
och samtidigt är proportionell med
omgivningen.  

Johan Hansson på
Time ger oss vårt
dagliga smørrebrød.

LITET SVÄNGRUM
Utförandet av projektet medförde fler
betydande utmaningar, bland annat
med den täta kringetableringen.
– Ett innerstadsprojekt som det
här gör att det är väldigt lite plats att
arbeta på. Så vi har fått jobba smart
på liten yta och lägga ett pussel rent
logistiskt, med just-in-time-leveranser m.m. för att få allt att fungera,

förklarar Rickard. Det är också svårt
att genomföra ett projekt där hyresgästen sitter kvar. Medan vi gjort
tillbyggnaden har Tyréns fått vara
tålmodiga med byggstöket.
ARBETET FORTSÄTTER
Sedan tillbyggnaden blev klar har
Tyréns-projektet fortsatt med
ombyggnad och renovering av den
äldre delen.
– Ja, de sitter nu i tillbyggnaden
medan vi färdigställer, moderniserar
och miljöcertifierar det ursprungliga
Tyréns-huset. De ska bara ha tålamod
med byggandet ett litet tag till, sen är
allt klart för inflyttning 1 september.
Av totalt 6 200 kvm kommer
Tyréns husera ca 5 500 kvm i den
renoverade och tillbyggda fastigheten.
I den nya byggnaden finns ytterligare
700 kvm som bl a möjliggjort nyetablering för ännu en populär restaurang
längs Isbergs gata – Holy Greens.

ÄGG- OCH ÄPPELSALLAD
Ingredienser till fyra smørrebrød:
Danskt rågbröd, 4 skivor
Riktigt smör
Sallad, gärna Lollo biondo
Ägg, 8 st
Röda äpplen, 2 st
Majonnäs, 1,5 dl
Currypulver, 3 tsk
Röd paprika, 4 skivor
Färsk gurka, 4 skivor
Smörgåskrasse, 1 bunt
Gör så här:
Koka äggen hårdkokta och låt svalna. Skala
och kärna ur äpplena under tiden. Skär därefter ägg och äpplen i 3 mm strimlor och tillsätt
majonnäs och currypulver. Blanda ordentligt.
Bred rikligt med smör på brödet och lägg på
salladsbladen. Fördela sedan ägg- och äppelröran. Garnera med gurka, paprika och smörgåskrasse.
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Vi

nya hem i Dockan

Nu har vi en ny Bobutik i området – välkommen!

Brf Lilla Varvsgatan. Bo granne med park och marina i kvarter med grönskande fruktträdgård.
Här erbjuder vi allt från 1 RoK till radhuslägenheter i två plan. Inflyttning i etapper med start augusti 2020.
Se tider för Öppet hus på peabbostad.se/lvg eller kontakta våra mäklare för ett möte: Jesper Jeppsson, 0738-51 99 42,
jesper.jeppsson@fastighetsbyran.se och Malin Eriksson, 0708-57 28 28, malin.u.eriksson@fastighetsbyran.se

Brf Dockporten. Sista tomten i Dockan. Och den bästa? Nu pågår försäljningen av nya lägenheter med Sundet som närmsta
granne. Välj mellan 1-5 RoK i förening med gemensam bastu på taket och övernattningslägenhet. Tre kostnadsfria köksstilar!

Öppet hus hålls i Bobutiken. Se tider på peabbostad.se/dockporten eller kontakta våra mäklare för ett möte: Veena Andersson,
0720-76 90 12, veena.andersson@skandiamaklarna.se och Annica Lindström, 0703-21 75 52, annica.lindstrom@skandiamaklarna.se

Kommande! Vi släpper fler bostäder i Dockan
– håll utkik på vår hemsida peabbostad.se

peabbostad.se
18 \
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Från utmanare
till bäst i stan
IT- och kommunikationsföretaget Telavox med
sammanlagt 250 medarbetare i hela Norden och
UK, har under många år
varit ett av Media Evolution Citys mest profilerande företag. Vi möter
Alexander Wachtmeister
da Silva och Kim Wictorin som berättar historien om Telavox banbrytande arbete, som i
februari ledde fram till
utmärkelsen ”Årets
Malmöföretag”.
Vännerna Viktor Karlsson,
Fredrik Hedberg, MarieAnne Wachtmeister och
Alexander Wachtmeister
da Silva grundade Telavox
2003 för att förändra telefonimarknaden för alltid.
Själva upprinnelsen var att
Fredrik hade arbetat med
telefonväxlar och IP-telefoni
på Försvarets Radioanstalt
medan han gjorde lumpen.
Då väcktes idén om att
utveckla liknande lösningar för privatmarknaden, det

Årets
Malmöföretag
2019

I FEBRUARI VANN TELAVOX
NÄRINGSLIVSPRISET ”ÅRETS
MALMÖFÖRETAG” MED
MOTIVERINGEN:
Telavox har utmanat jättarna
i sin bransch genom att se
med nya ögon, anpassat sig
till samhällsutvecklingen
och sett möjligheter andra
inte sett. Med nya idéer
har de vuxit på historisk
industrimark till att bli en av
Malmös största arbetsgivare
och representerar verkligen
det nya Malmö”.

vill säga IP-telefoni med
molnbaserade växlar.
På så sätt var man tidigt ute
som en av de första aktörerna med den typen av moderna helhetslösningar för telefoni. Och plötsligt var ett viktigt
teknikskifte ett faktum.
– Vi gick upp mot stora

erbjuda närmare service
och samarbete med kunderna.
– Medan konkurrenterna på svenska marknaden
använde sig av utländska
underleverantörers växellösningar utvecklade vi vår
egen. Det gör att vi kan driva
teknikutvecklingen på ett
annat sätt än våra konkurrenter, konstaterar Kim.
– Vi kan vara mer lyhörda gentemot våra kunders
behov och anpassa våra
lösningar efter deras vardag,
tillägger Alexander.
Och det kommer kunden till

arbeta sömlöst i de länder
vi är verksamma, förklarar
Alexander.
Det gör också att varje
kund får bättre förutsättningar att agera och känna
sig som ett enat bolag, även
om man finns utspridda på
många platser i världen.
JÄMSTÄLLDHETSKAMP
Telavox har länge arbetat aktivt för att främja
jämställdhet, inom IT-branschen i allmänhet och inom
Telavox i synnerhet. Det har
bland annat lett till att man

Bildtex om kuberna osv...

FUN, RELEVANT, SIMPLE Alexander
Wachtmeister da Silva och
Kim Wictorin bland firmans tre
"Telaboxar".

konkurrenter som Telia och
Telenor och var extremt
framgångsrika. Vid 80–90 %
av alla säljtillfällen kom vi
hem med ett påskrivet avtal
och en ny kund, berättar
Kim Wictorin, Press- och
PR-ansvarig på Telavox.
TEKNIKUTVECKLING
Den tidiga starten innebar
att man var pionjärer inom
egenutvecklade telefoni- och
växeltjänster, med konkurrensfördelen att kunna

gagn. Det gör allt
mycket effektivare och sparar mycket tid – och framför
allt, ger nya möjligheter till helt nya,
smarta arbetssätt.
SÖMLÖST ARBETSSÄTT
Det Telavox erbjuder är en
fullständig kommunikationsplattform som inkluderar telefoni med molnväxel, chatt, videosamtal och
mycket mer. Allt i en enda
app och enkelt överskådligt
som webbtjänst.
– Alla tjänster är knutna till licenser, istället för
abonnemang. Detta, och att
plattformen är helt gränslös
nationellt, gör att man kan

uppnått en 180 % ökning av
kvinnor som söker utlysta tjänster och en helt jämn
fördelning mellan könen i de
rekryteringar som gjorts de
senaste åren.
HÄRLIGT KVITTO
Allt detta sammantaget
– och lite till – ledde således
fram till att ledningen för
Telavox stolt fick ta emot
utmärkelsen ”Årets Malmöföretag” vid Näringslivsgalan i Malmö.
– Det är vi såklart väldigt
stolta över, ler Kim Wictorin. Det är ett så härligt
kvitto på allt det hårda
arbete som alla inom företaget har lagt ner. Det känns
verkligen häftigt! 
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DANSTEATERNS NYA VD

MIRA
VILL
MERA

Dockanområdets stora kulturinstitution, Skånes Dansteater,
får i juli en ny vd och konstnärlig ledare då Åsa Söderberg avträder
posten efter tolv väldigt betydelsefulla år. Ny chef blir istället
Mira Helenius Martinsson, som gått en motsägelsefull väg till
dansteatern – både krokig och spikrak – från Norrland till Skåne.
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–J

ag studerade till civilingenjör med
inriktning på vatten och miljö hemma i
Tammerfors. Men rätt som det var kom
dansen och tog mig – till Sverige, skrattar Mira och hela rummet sjunger av
finlandssvenska. Där fick jag jobb som
dansare på Norrdans i Härnösand. Det
blev åtta år som aktiv och sedan tolv år
som chef.

Dansexplosion

MIRA I KORTHET
Danspedagog, producent och
2007–2018 danschef för Norrdans
och Dans Västernorrland.
Under hennes ledning arbetade
kompaniet med otaliga erkända
koreografer och dessutom
bedrevs ett framgångsrikt
dialogskapande publikarbete.
Mira har ett stort svenskt,
nordiskt och internationellt
kontaktnät av dansare,
koreografer, dansinstitutioner
och kulturproducenter. Hon har

Mira menar att det var något som
hände där, på 90-talet. Ett startskott
för en förändring som tagit dansen
som konstform flera kliv uppåt i status
genom de senaste 25 åren.
– Eller kanske inte så mycket ett
startskott som en explosion, faktiskt.
Plötsligt tog dansen plats bland de stora
konstformerna, konstaterar Mira. Det
skapade ett intresse och ett sug från
publiken, som banade väg för nya kullar
av unga dansare – som jag. Faktum är
att jag inte har någon formell utbildning till dansare och ändå fick jag jobb.
Det hade inte gått idag. Nu har dansen
etablerat sig på en mer central plats i
kulturlivet och det gör att konkurrensen är hårdare och nivån högre.

varit styrelseledamot i Kungliga
Operan (2011–2018), sakkunnig
bedömare på Kulturbryggan
(2015–2017), utredare,
projektkoordinator och delaktig
i utvecklingen av den regionala
kulturplanen i Västernorrland.
1 juli tillträder hon som ny chef
för Skånes Dansteater.
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Djupare förståelse
I rekryteringen av ny chef sökte
Skånes Dansteater på den internationella marknaden. I den konkurrensen
föll lotten till sist på en kandidat som
förvisso är finska, men som trots allt
hämtas från Härnösand, Mira Helenius
Martinsson.
– Det är jag förstås väldigt glad
för. Men i och med valet av mig väcks

DOCKANBLADET 2019/20

såklart frågan: ”Måste man ha varit
häst för att bli en bra jockey?”. Ledarskapsfrågor är ledarskapsfrågor och
det finns duktiga chefer utan dansbakgrund som hade klarat det minst lika
bra som jag. Men det är klart att det
hjälper förståelsen för verksamheten
att ha varit professionell dansare.
– Jag har gjort alla träningspass i
alla år, fortsätter Mira. Jag har nött
produktion efter produktion med koreografer, jag vet vad det innebär att
arbeta med kroppen som verktyg och
uttrycksmedel i grupp med likasinnade. Självklart ger det djupare kunskap
och förståelse som är värdefull.

Publiken är nr. 1
Mira ser dansen som ett universellt
språk som gör den tillgänglig för en
bred publik. Men dans är också något
man lär sig att uppskatta mer och mer,
som växer i djup ju mer man förstår
och lär sig om konstformen.
– Det är inte så att man måste förstå,
men det blir roligare, intressantare
och ännu mer fascinerande, förklarar
Mira. Och som språk måste man inse
att det handlar om kommunikation,
att vi måste tänka på hur publiken tar
emot det vi gör. Vi är inte här för vår
skull, vi är här för deras skull. Vilka de
än är.

Stark vision

– Måste man ha varit
häst för att bli en bra jockey?
Nej, men det hjälper.

Just därför är Mira otålig att lära
känna Skånes Dansteaters publik,
öppna upp huset och prova nya saker
för att se hur det tas emot.
– Åsa Söderberg har redan lagt
programmet för det kommande året, så
först handlar mitt jobb om att genomföra detta. Hur dansteatern sedan ska
utvecklas, är något jag får tid på mig
att arbeta med parallellt och det ska bli
jättespännande, funderar Mira. Men
det är klart jag har en vision: Att göra
samhällsnytta, att skapa välmående, att erbjuda valmöjligheter och att
arbeta med ett generöst förhållningssätt. Visst blir det en utmaning, men
jag ser fram emot att växa med den. 
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Checka in på Dockan Marina
- Malmö Cityhamn

Betala gästhamnsavgiften med app

Boka gästhamnsplatser

Beställ och få levererans
till dockan

Turistbyrå för
Malmö Stad

Guiden till
gästhamnar

Vad är mer på gång i Dockan Marina?
Kolla Facebook, Instagram och hemsida!
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www.dockanmarina.se
+46 703 40 19 18

FÖRETAG PÅ MEC

DOCKANBLADET 2019/20

Code &
Design
mot nya
mål
På sina 43 kvm på andra
våningen har designstudion och app-utvecklaren
Code & Design varit en
flitigt anlitad samarbetspartner, både i och utanför huset, ända sedan
invigningen av Media
Evolution City 2012. Men
nu blir det ändring på
det. Nu tar de sitt pick
och pack och flyttar –
30 meter bort på samma
våning. Ett smart sätt
att utnyttja MECs flexibilitet för att utveckla
verksamheten.
MAX EHLE , Code & Designs

vd, slår sig ner för en pratstund om företagets lite
säregna prägel som något
av ett livsstilsbolag. De flesta har en bakgrund från Sony
Ericssons storbolagsproduktion, så man beslöt sig redan
från början att verksamheten skulle drivas på ett helt
annat sätt.
– När vi startade för 10
år sedan bestämde vi att vi
vill arbeta som en starkt
sammanhållen grupp. Vi har
just anställt en utvecklartjej,
men vi har länge bara varit
fem personer. Alla fem är
partners och andra målsättningar än tillväxt prioriteras,
som effektivitet, arbetsglädje
och flexibilitet att ta hand om
familjelivet. Vi har till exempel inga arbetstider här, bara
deadlines, och ingen reglerad
semester. Så jo, då är man väl
lite av ett lifestyle-bolag.
STARK SAMMANHÅLLNING
Kärnan i verksamheten
framgår tydligt av namnet;

att koda och designa. Fast i
omvänd ordning – och mer
än så.
– Vi tar fram idé, designar, utvecklar, programmerar och levererar lösningar, främst webbtjänster och

...det är så
lättillgängligt
här, det är ju
liksom själva
idén...
appar, förklarar Max. Och är
det något som utmärker vårt
sätt att göra saker, så är det
att alla här är väldigt seniora
med erfarenhet från många,
många projekt. Det gör oss

Max Ehle, vd på Code & Design.

till ett starkt sammanhållet
team med hög koncentration
kompetens, som inte bara
kan leverera god design, utan
också fånga kundens idé och
utveckla den.
TA INITIATIVET!
De sju år Code & Design
varit en del av MEC har man
dragit stor nytta av att vara
just här. Både av själva huset,
nätverket och all service som
ingår, men också bolagen
som är verksamma här.
– Man ska bara ha klart
för sig att inget händer av
sig själv, understryker Max.
Vill man få nya samarbeten
att uppstå måste man söka
kontakterna själv. Men det
fina med MEC är att det är
så lättillgängligt här, det
är ju liksom själva idén med
alltihop.

DAGS ATT VÄXA?
Att alla på företaget stortrivs
på MEC gör att det aldrig
funnits en tanke på att lämna
huset nu när det är dags för
nya lokaler. När det stod
klart att Notifieds lokaler
skulle bli lediga, slog Code &
Design till direkt.
– Det markerar ett nytt
steg för oss, säger Max.
Kanske är det trots allt dags
att växa lite och bli några
fler. Samtidigt vill vi satsa
mer på egna produkter,
”Kvalitetskortet” till exempel. Det är ett verktyg för
systematiskt kvalitetsarbete i
skola och förskola som redan
implementerats i Burlöv
och Hörby kommuner. Det
projektet ska bli jätteroligt
bredda och utveckla framöver. 
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MEC-MINGEL PÅ GÄNGTAPEN

Axel Vestberg, Code & Design, och
Hanna Smedeby, Lunds Universitet, lät kvällens
föreläsning sjunka in med varsin kall öl.

Linda Holster och Michaela Green från
Holster Green Konceptstudio
var glada att träffa Mija Carlsson, Thrilled.

Daniel Herstedt och
Sarah Liljestrand från Just Digital avrundade
en supervecka med Superfredag.

Anna Benckert, IKEA
Kajsa Bengtsson, RawFood Home
Caroline B Le Bongoat, Design Malmö
och Simme Warnolf, LINK Mobility
samtalade med designern
Louise Hederström som utformat
lokalerna tillsammans med
Wingårdhs arkitekter.
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SUPERFREDAG
Första MEC-minglet på Gängtappen
UNDER VÅREN blev Gängtappen både ordentligt
inflyttad och invigd. Och nu har huset dessutom
blivit inkört på Media Evolution Citys välbesökta
AW-koncept Superfredag. Den här gången samlades
gästerna över förfriskningar och tilltugg för att
ta del av föreläsningen ”Design för stressfyllda
miljöer” som hölls av Knowits stjärnkonsulter
Noemi Gobel, strateg och copywriter, och
Husen Aziz, UX-designer. MECs Superfredag
är ett återkommande arrangemang, en gång i
månaden. Håll dig uppdaterad om programmet
på mediaevolution.se/superfredag
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Igge Montoya
Johan Brattström och
Poke Måns serverade godsaker
från Restaurang
Stora Varvsgatan 6.

Konsulterna Oskar Olausson
och Niklas Lindvall
superminglade med
kompisen Eudy Continos.

MEC-praktikanterna Lovisa Larsson och
Lovisa Schedin hade mycket att prata om
med Andrea K Liljemark, Malmöfestivalen,
och Matilda Westerdahl, Game Habitat.
Emelie Hinner och Mina Legnered från
Simply Draw it Big höjde fredagskänslan
tillsammans med Pierre Orsander, skitgott.se
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INFLYTTNING I BRF VARVET

Åsa Dunér, nyinflyttad
i Brf Varvet är
helnöjd med nya
drömbostaden.

–Här är så lugnt
och skönt!

gamla och barnfamiljer. Och utan så
mycket biltrafik. Det är verkligen en lyx
att bo så här intill havet, men samtidigt
så nära city, butiker och den service man

Vi välkomnas i dörren av en strålande glad Åsa Dunér som
är nyinflyttad i Brf Varvet. Vi förväntar oss att mötas av
flyttkartonger och oreda, det är trots allt bara fyra dagar
sedan flyttlasset gick hit. Men solen strålar in i en perfekt
ordnad lägenhet där allt är på plats – till och med tavlorna
har kommit upp på väggarna.
– Vi hade födelsedagsfest för min
dotter igår, så jag fick skynda mig att
få färdigt allt, skrattar Åsa. Man kan
ju inte bjuda hem gäster till flyttstök.
Och det blev jättelyckat! Det visar sig
att den här lägenheten är som gjord
för att vara många, även om den bara
är en 2:a på 54 kvm. Vi fick plats hur
bra som helst i soffor, runt bord och
vid köksön.
Hörnlägenheten på Lilla Varvsgatan
ger härlig utblick både mot Turning
Torso och Dockplatsen, med generöst
insläpp av morgonsol. På balkongen i
öster är det perfekt att njuta solstrålarna mitt på dagen.
– Jag bara njuter, jag stortrivs verkligen här, säger Åsa. Här är så lugnt
och skönt, men samtidigt liv och rörelse med en kul blandning av unga,
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BRF VARVET
Vår/sommar 2019.
BYGGHERRE
JM
LÄGENHETER
133 st, 1:or-4:or
INFLYTTNING
Vår-sommar 2019

Varvet med stora takterrasser i kvällssol.
behöver – och inte minst, alla trevliga
restauranger häromkring i Dockan.
RENA TUREN
Innan bodde Åsa i en hyresrätt i Västra
Hamnen, men viljan att äga sin egen
lägenhet gjorde att hon ställde sig i JMs
bostadskö. När säljstarten för etapp 1 i
Varvet började, gick Åsa på visning av
den här lägenheten och fattade tycke
direkt – men det var någon annan som
hann slå till före henne. Därför valde hon
först en annan lägenhet i Brf Varvet.
– Sen gick det några veckor och det
visade sig att den första köparen backade ur, så då kunde det bli den här lägenheten i alla fall, förklarar Åsa.
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DRÖMBOSTADEN
Därefter kunde ”allt det roliga” börja,
som Åsa uttrycker det. Vad hon menar
är alla materialval, färgval och tillval.
– Förutom färger på badrumskakel,
kökskakel och skåpsluckor, blev det golv
i ekstavsparkett och en extrafin spiskåpa, ler Åsa. Allt har fungerat jättebra,
trots att jag var besvärlig och ändrade
fram och tillbaka in i det sista. Det var
också skönt att få hjälp av JMs inredare
som gav kloka tips och råd.
Åsa blev verkligen helnöjd i lägenheten som hon nu kallar ”drömbostaden”.
– Det är en helt underbar plats att vara
på, en fantastisk lägenhet. Men så är det
ju jag som valt den. 
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Åsa har redan bott in sig, trots att det bara gått fyra dagar
sedan inflyttning.

PENTHOUSE
MED STADENS SUS OCH
HAVETS BRUS

ta uppslag

VARVE
T Brf Varvet
Det har varit stort säljtryck på nybyggda
LGH N
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VARVET VARV
, MALMÖET, M
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flyttat
in
etappvis.
ALM
31
Ö
LGH NR
602
: LGH
NR:
31602
Kvar är nu endast ett fåtal lägenheter,
bland annat ett
31602
par av de mest unika bostäderna i fastigheten – två
svårslagna penthouselägenheter med väldigt generösa terrasser och slående utsikt över Dockan och 25
havet. Ja, ända till Köpenhamn i klart väder.
Det handlar om en 2:a i västerläge och en hörn-4:a
med utblick norr- och österut, båda lika välplanerade
och med JMs sedvanliga toppstandard.
– Exteriört är inspirationen hämtad från områdets
varvshistoria, säger Sara Sporrong-Aurell, marknadsoch inredningsansvarig på JM. Invändigt kontrasterar vi
detta med moderna och miljömedvetet material. Båda
lägenheterna är verkligen unika med maximal yteffektivitet för att svara till dagens behov. Väljer man att bo
här, tror vi att man värdesätter god inredningskonst
och hög utrustningsnivå som andas kvalitet och detaljsinne rakt igenom. Det ska bli kul att se vilka det blir
som slår till.
Brf Varvet förmedlas av Bjurfors.
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LGH NR
:
31602
JM reserve

rar sig för

eventuella

ändringar

och tryc

kfel. Foto

grafier och
illus

trationer

är idébilde

r som kan

avvika från

verkligheten

.

/ 29

NYA BOSTÄDER

Dockporten
trefaldigt unik
– men bastun är rätt och slätt oslagbar
Brf Dockporten är ett helt unikt projekt för Dockan – i trippel
bemärkelse. För det första byggs huset på områdets mest havsnära läge längst ut på den västra marinakajen. Närmare vattnet
kan man inte komma, om man inte vill bada. För det andra får
huset en spektakulär bastu och lounge på taket. Och för det tredje är det Peab Bostads första helt egna projekt i Dockan marina,
vilket ger det ett extra mått stolthet.

30 av de 98 lägenheterna. Bara
under april såldes 9 lägenheter och
med vårvärmen hoppas vi att de
kommande månaderna blir lika bra.
Enligt Therese beror säljframgången till stor del på att man verkligen lyckats pricka sin målgrupp:
de som sett barnen flytta ut och
sedan sålt villan.
VÄRMANDE VY
Men vad är det då som gör Dockporten så speciell? Jo, utöver att det
är ett fantastiskt hus, på fantastiskt
läge och med unik
miljöprofil, erbjuder huset det lilla
extra såsom bastu
på taket, gemensam
tvättstuga
och en övernattningslägenhet.
Therese Alexandris, projektledare
på Peab.

LÄS MER OM DE
ÅTERSTÅENDE
LÄGENHETERNA PÅ
peabbostad.se/dockporten

UNDER ALLA ÅR som Dockan
vuxit fram hus för hus, har Peab
Bostads roll varit att bygga åt
JM som utvecklat och sålt bostäderna – och åt Wihlborgs som i
sin tur hyr ut kontor. Men i det
här fallet är det annorlunda.
– Ja, det är ett jättekul projekt
på det viset att vi utvecklar och
bygger för oss själva den här
gången, säger Therese Alexandris, projektledare på Peab
Bostad. Klart att alla inblandade
här på Peab Bostad känner sig
extra stolta över det. Speciellt
eftersom det säljer så bra. Det
blir ett kvitto på att vi verkligen
prickat rätt med Dockporten.
STRYKANDE ÅTGÅNG
Sedan säljstarten i september
förra året har Peab Bostad sålt
nästan 70 % av alla lägenheter,
vilket är långt över förväntan.
– Det är extremt bra, konstaterar Therese. Trycket har
varit stort och nu återstår bara
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– Detta har visat sig vara väldigt
uppskattat av våra kunder, berättar Therese. Det är onekligen
något helt speciellt med den där
bastun!
Ja, du läste rätt. Dockporten får
Malmös mest spektakulära bastu
med havsutsikt, uppe på taket.
– Den är gemensam för alla i
huset. Det är bara att boka, sen
kan man ta hissen upp till loungen, ända nerifrån garaget om man
vill, och njuta av bastuvärmen och
den helt otroliga utsikten. Omklädningsrum, dusch och toalett finns
naturligtvis också. Och vill man
släppa in havsbrisen är det bara att
öppna upp de stora skjutdörrarna i
glas.
Det här är verkligen ett hus med
mycket att erbjuda och där de flesta kan hitta något som passar.
– Kruxet är bara att lägenheterna håller på att ta slut så fort,
avslutar Therese Alexandris. 

Ingvar Ryggesjö,
laddar upp inför
sommarsäsongen.

Rundturer tar
besökare till Dockan
Även i år blir Dockan hållplats för ett minitåg som kör rundturer i
Malmö – men nu med elmotor, vilket ökar komforten och förbättrar
upplevelsen betydligt. Det är Travelshop som arrangerar de dagliga
turerna med plats för 36 passagerare. Samtidigt drar man igång
en ny hop-on-hop-off-buss.
– Det är ett härligt och lite annorlunda sätt att uppleva stadens sevärdheter – till exempel innerstaden,
torgen, Malmöhus slott, parkerna,
Turning Torso, Västra Hamnen och
givetvis även Dockan, säger Ingvar
Ryggesjö på Travelshop.
Turerna startar lite tidigare än
förra året. 24 juni–25 augusti är
den planerade säsongen då det går
dagliga rundturer. Hela resan tar
knappt en timme, men vissa stopp
längs rutten fungerar också som påoch avstigningsplatser.
– Ombord har vi audioguide på
engelska. Laddar man ner en app
till sin telefon kan man få fler språkversioner. Vi jobbar just nu på att få
färdigt svenska, tyska, franska och
spanska, berättar Ingvar Ryggesjö.

Dockporten förmedlas av
Skandiamäklarna Landgren.

DUBBLA BUSSAR
Två Malmöprofilerade bussar som
tar 30 passagerare vardera börjar
samtidigt att köra en tur som tar
1 timme och 20 minuter, med
trekvart mellan avgångarna.

– Det blir tio hållplatser för av
och påstigning. Malmö C, Malmö
Live, Dockplatsen, Turning Torso,
Malmöhus
Slott,
Ribersborg,
Limhamns Fiskehamn, Hyllie,
Möllan och Hansacompagniet.
Även Kalkbrottet och Malmö stadion ligger längs rutten men här görs
bara korta fotostopp. 

För info och bokning, besök
www.travelshop.se
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DOCKAN – BOENDE
EN LÅNGVÄGA RESESKILDRING OMBORD AMORTINA

Från Dockan
till Portugal
För några år sedan gick Margaretha och Tomas Bagge
en längre tur söderöver från Stockholm med segelbåten
Amortina – en Dufour 455 Grand Large, nästan 14 meter
lång. De kom ända till Dockan och blev
väldigt förtjusta i området, marinan och
att seglingssäsongen här är 2–3 månader
längre än i Stockholm. Så de bestämde
sig för att flytta hit med båt och allt 2016.
– Med en båt som den vi har vill man
ut och se världen, förklarar Tomas. Så
äventyret stannade inte i Dockan. Visst
bor vi kvar här, men förra året bestämde
vi oss för att ta Amortina ända till södra Portugal för att
övervintra och njuta av värmen.
Längs hela vägen skrev Margaretha en reseskildring så
att familj och vänner kunde följa dem på deras äventyr. Här
är berättelsen i utdrag.

Rapport 28 maj 2018
Äntligen har vi kastat loss för
vår långseglats mot varmare
den
breddgrader! Vi lämnade Malmö
på
12 maj och efter ett par veckor
ra
någ
västkusten har vi tillbringat
Här
soliga dagar på danska Læsø.
man
besökte vi bl a Salteriet där
gamla
utvinner delikatessalt enligt
hantverksmetoder.
Efter ankring norr om Nibe i
i
Limfjorden åt vi ikväll middag
e
sittbrunnen. Till vår förnöjels
kett
insåg vi att vi fått första par
ng på
till måndagens lokala kappsegli
tre
Nibe Breding – vad kan vara bät
underhållning?
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Segelbåten Amortina på
nya äventyr.
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Rapport 13 juni 2018
Efter en knapp vecka i Limfjo
rden
med varmt väder och god seg
ling,
avslutade vi i den västligas
te
utposten Thyborön. En riktig
jylländsk badort som påminn
er
om ”Badehotellet”. Där åt vi
en
fantastisk spätta på kvälle
n i en
restaurang inhyst i en uppoch
nervänd
gammal fiskebåt.

Rapport 3 juli 2018
Amsterdam, en härlig stad med mycket
att uppleva, inte minst med en
rundtur på kanalerna. Vi passerade
många gamla vackra hus, bl a stadens
smalaste hus, endast 1 meter brett
men 3 våningar högt. Enligt guiden
bor där en student som sover stående
och har målat möblerna på väggarna.

Nu hissar vi Nederländernas
gästflagga
och styr mot Vlieland, en av
de
frisiska öarna läng holländsk
a
kusten. Väl i hamn ser vi en
strid
ström av holländska gamla sku
tor som
varit ute på eskadersegling
och nu
samlas i Oost-Vlieland för
kvällen.
Många fina båtar att gå runt
och titta
på. Till helgen drar vi vid
are mot
Amsterdam.

Hela vintern har vi följt Volvo
Ocean Race Around The World, en
nätt liten tur på 45 000 sjömil. I
slutet av juni gick de äntligen i
mål i Scheveningen utanför Den Haag.
Självklart var vi där och njöt av
skådespelet!
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DOCKAN – BOENDE

EN LÅNGVÄGA
RESESKILDRING OMBORD
AMORTINA /forts.
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Rapport 16 augusti 2018
Vi lämnade Camaret-sur-Mer och trodde att vi hade
klarat av det starkaste tidvattnet och värsta
strömmarna. Inte då. När vi så småningom anländer
till Concarneau är vi ordentligt omtumlade av
meterhöga vågor från alla håll. Någon dag senare kom
vi till Port-Luis vid Lorient. Tomas tog färjan över
floden för att se den gigantiska ubåtsbunkern från
kriget.
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Rapport 8 september 2018
På väg till Bilbao fick vi uppleva resans blötaste etapp med
överbrytande sjöar och hårt regn. Väl framme uppskattar vi
staden desto mer, med fantastiska sevärdheter som Guggenheim
Museet, ”Maman” den skrämmande jättespindelskulpturen i brons
och mycket mer.
Vi rundade det nordvästra spanska hörnet
till La Coruna, en milstolpe för sjöfarare.
Efter ännu ett par stopp kom vi till vår
sista hamn i Spanien, Baiona. En stad med
charmig gammal stadskärna – och faktiskt,
platsen Columbus avreste ifrån när han
upptäckte den Nya världen. Nu hissar vi
sista gästflaggan, nästa hamn ligger i
Portugal.
Porto är en spännande stad – inte minst
för portvinets skull. De stora vinhusen
ligger nästan vägg i vägg, men vi hamnade
av en slump på lilla Augusto’s i en avsides
gränd. Här hittade vi ett fantastiskt
portvin, Late Bottled Vintage 2013, som
inte kan köpas någon annanstans – inte ens
inom Portugal.

Vi fylls av
känslor: lättnad
att vi nått vårt
mål och stolthet
över vårt
genomförande.

Rapport 21 septembe
r 2018
Vi går från Sines fö
r att runda den impo
nerande udden, Cabo
Sao Vicente, innan
vi närmar oss resans
slutmål, vinterhamn
i Lagos på Algarvekusten. Precis när
vi rundat klippan
kommer hela dagens
saknade vind i ett
svep. Från 2 m/s ti
15 m/s.
ll
Framme i Lagos och
vi fylls av känslor:
Lättnad att vi nått
vårt mål utan allvar
ligare incidenter oc
h stolthet över vårt
genomförande. Nu bö
rjar nästa fas, att
lära sig att bo här
nere längre perioder
– det vill säga, nä
r vi inte är hemma
Dockan.
i
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VID KAJKANTEN

Havet
– Havet, såklart. Att sätta sig i solen här
vid båtarna med en sallad på lunchen och
bara njuta av utsikten. Det är precis vad vi
ska göra nu
Kristina Wendel och Karin Brissman,
kollegor som arbetar i Dockan

Lugnet
– Att det är så lugnt och skönt här.
Och att allt är så fint! Nu när solen och
värmen kommer är det utan tvekan en
av Malmös vackraste platser.
Sandra Larsson, boende i Dockan

Båtlivet

VAD GILLAR DU
ALLRA MEST MED
DOCKAN?
Dockanbladet tar en promenad
i vårsolen och fångar några
förbipasserande för att höra vad de
tycker är områdets bästa sidor.
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– De nya duscharna och
toaletterna här i Marinan är en
superbekvämlighet för oss båtfolk, ett
verkligt jättelyft. Annars måste
jag säga närheten till staden, Dockan
gör att man kan segla ända in i city.
Finn Eriksen, besökare med båt

Öppenheten

DOCKANBLADET 2019/20

– Öppenheten, vattnet och båtlivet.
Jag har förvisso inte båt, men
marinan är rogivande och bra för
tankarna på ett skönt sätt. Vi trivs
verkligen här!
Peter Hansson, boende i Dockan

Maten
– Alla matställen, det finns så mycket gott att välja
mellan. Idag blir det asiatiskt, men annars tycker vi
också mycket om att gå till MiaMarias, P2 och inte
minst Time. De har alltid har snabba, vällagade och
jättegoda alternativ att välja mellan.
Johanna Wierup, Anna-Lena Niléhn och Johan
Niléhn, arbetar i Dockan
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MARINAN
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.
Bild: Anders Lindskog

14
SEPTEMBER

FULLT BLÅS MED ØRC
I september är det återigen dags för en av
Öresunds största seglingstävlingar, från
Hellerup till Dockan. 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 riktig tävling, mer en trivseltävling eller
”hyggeseglads” som den danske initiativtagaren Mads Christensen kallar det.
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 för bedriften att ha seglat de
3 000 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
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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. Idag är det faktiskt
Danmarks största seglingstävling. Men
svenska båtar är givetvis också välkomna att
delta, hälsar tävlingsledningen.  

Den 14 september blir det folkfest och en
sevärd målgång i Dockan. Kom och kolla!

Rent och fint

Tvättstuga
für alle

Dockan Marina
erbjuder 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.

Tumme med FB
Dockan Marina har en
facebooksida. Gå in och
gilla!

DOCKANBLADET 2019/20

HISTORISKA
GALEASEN
T/S HELENE
PÅ BESÖK

Programmet för T/S Helene:
17-19 juni
Dockan, företagscharter
26-28 juni Limhamn, dagstur Dragör t/r
+ kvällssegling i sundet
29 juni
Dockan, företagscharter (reserverad)
30 juni
Limhamn, dagstur Dragör t/r
1 juli
Segling Limhamn – Ystad
24 juli 	
Segling Ystad – Limhamn
25-26 juli Hamnfestivalen Limhamn, festivalsegling
27 juli
Hamnfestivalen Limhamn,
Barnens Helene med häftiga piratseglingar
28 juli
Hamnfestivalen Limhamn, festivalsegling

För info och bokning, besök
ts-helene-ystad.se

UNDER JUNI OCH JULI gästas Dockan av det historiska
segelfartyget T/S Helene, en 25 meter lång tvåmastad galeas
med hemmahamn i Ystad. Helene är ett av få kvarvarande
fraktfartyg som trafikerade Östersjöns kuster med gods under
1900-talets första hälft, och det sista fartyget som tillverkades vid
skeppsvarvet i Ystad år 1916.
Helene har renoverats av entusiastföreningen Ystad
Segelfartygsförening som idag äger, underhåller och seglar henne

på egna turer och charteruppdag. När hon ligger i hamn brukar
skylten ”Öppet skepp” vara upphängd och då är man välkommen
ombord för att se sig om och samtala med besättningen.
De datum Helene ligger i Dockan är hon tillgänglig för
företagscharter – först till kvarn – och när hon gästar Limhamn
går öppna turer t/r Dragör. Några datum blir det även
kvällssegling i sundet. Vill man, kan man också boka plats på
seglatserna till och från Ystad. 

ÅRET RUNT
DOCKAN MARINA håller hamnen öppen hela året och arbetar aktivt med
konceptet ”båten i sjön året runt”. Hamnen har mycket goda förutsättningar för
att hålla isfritt under vintersäsongen.
Här är bemannat de flesta vardagar året runt och under högsäsong även på
lördagar och söndagar. Vatten och el är tillgängligt på bryggorna sommar som
vinter om väderleken så tillåter.

BOKA BÄSTA
BÅTPLATSEN PÅ
DOCKSPOT.COM

Dockan Marina har idag ca 170 båtplatser, men kommer när den är fullt utbyggd
att ha ca 200 båtplatser. Marinan kan idag erbjuda platser för de allra minsta
båtarna vid y-bommar och för båtar upp till ca 60 fot antingen längsgående
förtöjning vid kaj eller flytbrygga alternativt förtöjning vid pålar. 

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,
Marina Sonwik, Ancora Marina,
Kühlungsborn, Boltenhagen Marina
och många fler.

Bild: Anders Lindskog
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www.dockanmarina.se - Båtplatser och gästhamn mitt i city!
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La Soupe
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Restaurang SPILL
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Zen thai
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Skånes dansteater
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Time fast food & Grocery
Netto supermarket
Multiform - Kök|Bad|Garderob
Ebba Blom
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Stapelbäddsparken (skateboardpark)
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Boatpartnership
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Grillplats
Toalett för gästseglare
Hamnkontor, toaletter, tvätt, dusch
och betalautomat
Septitank pump
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Våningen & villan
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INFORMATION
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Mercedes Benz
Badplats (900m)
Turning Torso (1000m)
Malmö C (1200m)
Centrum, Stortorget (1300m)
Infopoint - turistinformation
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Naprapatlandslaget
Folktandvården Skåne
Capio citykliniken
Thomas Lowerton Läkarhuset
LloydsApotek
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Malmö Tandvård
Derma estetik
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Parkeringshuset Dockan
Levino skrädderi
Nordea Bank
Buss
Media evolution city
Finanshuset
Utomhusparkering
www.malmobybike.se (cykeluthyrning)
P-huset Ubåten
BOOKABOAT

