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Leif Svensson, 
vd Dockan Exploatering:

D
et är en underbar tid. Med värmen 
och solstrålarnas glitter i marinan slår 
Dockan ut i full prakt och visar sina 
allra bästa sidor. För varje sommar 
som går utvecklas också området. Som 

du kan läsa om i det här numret av Dockanbladet, 
ser vi nya projekt ta form, som KvVélo och Docks. 
Samtidigt flyttar nya företag och boende in och 
är delaktiga i att forma Dockans framtid. Värt att 
notera är till exempel att Dockan den här sommaren 
får en alldeles äkta hamnkrog.

Det är en historisk tid. I år har det gått 20 år sedan 
den första nya fastigheten stod klar i Dockan. Med 
Sigmahusets invigning gick startskottet för all den 
byggnation och inflyttning vi sett genom åren sedan 
dess. I ett flersidigt reportage kan du läsa om hur 
hela utvecklingen av Dockan gick till. Från Frans 
Henrik Kockums dagar, via varvsindustrin och 
ubåtstillverkningen, till Kockumskranens fällande 
och hur Malmös nya stadsdel vid vattnet tog form. 
Tänk vad vi fått vara med om dessa två decennier. 
Och vilket viktigt arv vi förvaltar på denna för 
Malmö så viktiga plats.

Det är också en svår tid. Corona-pandemin har 
gjort sig påmind i hela Sverige under våren som 
gått, så även i Dockan. Företag, restauranger och 
butiker kämpar i motvind och mycket känns ovisst. 
I skrivande stund vet ingen när vi kan blåsa faran 
över. Vi kan bara hoppas att det inte dröjer allt-
för länge innan vi kan gå tillbaka till något slags 
normallägge och att så mycket som möjligt av 
sommarsäsongen blir precis så fin och full av 
upplevelser, företagande och folkliv som vi vet att 
Dockan kan vara.

Trevlig läsning!
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D
en är inte bara den enda 
kvarvarande spetsbunkern i 
Sverige, den är den enda som 
någonsin byggts på svensk 
mark. Spitzbunkern kom till 

i andra världskrigets inledning och är en 
tysk konstruktion som också går under 
namnet Hochbunker eller Winkeltürme 
efter sin upphovsman Leo Winkel. 
 – Den valdes som skyddsrumskonstruk-
tion på varvsområdet förmodligen på 
grund av närheten till vattnet, eftersom 
marken är för porös för ett skyddsrum 
under jord och vid tidpunkten var detta 
spetsteknologi, säger Peter Olsson, fastig-
hetschef på Wihlborgs.

Endast VIP-platser
Överst i det arton meter höga tornet är en 
toppkon i stål ingjuten. Själva idén är att 
konen och byggnadens form som helhet ska 
stå emot ett flygbombangrepp genom att 
bomberna glider åt sidan, för att detonera 
en bit bort i markplan där betongen är som 
tjockast. Invändigt finns trappor och avsatser 

som var avsedda att rymma 100–200 per-
soner, med ett hisschakt i mitten där för-
nödenheter kunde vinschas upp.
 – Med tanke på att det arbetade långt fler 
än 200 peroner på Kockums får man tänka 
sig att tornet främst var avsett för bolagets 
ledning och tjänstemän, fortsätter Peter 
Olsson. Och eftersom bunkern i stort sett 
bara är trappor, var det på trappstegen de 
skulle sitta och vänta ut bomberna.

Unikt minnesmärke
Enligt de förteckningar vi hittar är Malmö-
bunkern den enda som byggdes utanför 
Tyskland, där de var vanliga under kriget. 
Idag finns ett 40-tal som står kvar som 
minnesmärken.
 – En genomgående tanke med hela 
exploateringen av Dockan har ju varit att 
få gammalt och nytt att förenas, att blicka 
framåt och samtidigt vårda minnet av 
varvsverksamheten som varit här, så själv-
klart står den unika spetsbunkern tryggt 
kvar här, avslutar Peter Olsson. 

SPETSBUNKERN

Följ med in i 
SPETSBUNKERN

Som den enda i sitt slag i Sverige står SPETSBUNKERN 
stolt kvar på Kockums gamla varvsområde på Stora 
Varvsgatan6 och har blivit en del av Media Evolution Citys 
miljö. Den är ett naturligt inslag i vardagen för alla som 
jobbar här, men få vet så mycket om den – och ännu färre 
har varit inne i den. 

PETER OLSSON på 
Wihlborgs visar 

runt och pekar ut 
många av detaljerna 

som döljs inne i 
spetsbunkern. Här 
känns det som om 

tiden stått still sedan 
krigets dagar. 

FAKTA
Byggd: 

cirka 1940

Konstruktör: 
Leo Winkel

Höjd: 
18 meter

Syfte: 
Skyddsrum 

KONTAKT
wihlborgs.se
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Med tanke på att det arbetade 
långt fler än 200 på Kockums får 
man tänka sig att tornet främst 
var avsett för bolagets ledning.
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P
ieplows Restauranger är 
en välkänd krogkoncern 
med många framgångs-
rika år på bland annat 

Årstiderna i Kockska huset, 
Årstiderna by the Sea, Plectrum i 
Köpenhamn, Food Republic – och 
inte minst, Skeppsbron 2. Men 
efter 25 år stänger nu restau-
rangen på Skeppsbron eftersom 
fastigheten helt ska byggas om 
till kontor.
 – Nu finns det tillfälle att tänka 
om och skapa något helt nytt, 
förklarar Linda Pieplow. Och då 
valde vi att sätta fokus på Dock-
an för att göra restaurangen här 
till ett mycket mer inbjudande
koncept: En riktigt klassisk 
hamnkrog för alla – från barn-
familjer och båtgäster till affärs-
folk och alla som bor och jobbar 
i området.

ÖPPET, MEN INVIGNING DRÖJER
När Dockanbladet kliver in genom 
dörren pågår renoveringen för 
fullt, allt för att skapa ett tydligt 
marint stuk som knyter an till 
båtbryggorna precis utanför. En 
miljö som präglas av tågvirke, 
mässing och skeppsmotiv växer 
sakta fram samtidigt som hant-
verkare springer kors och tvärs 
och telefonen ringer i ett. Allt 
ska stå klart för öppning 4 maj.
 – Ingen stress, ler Andreas 
Pieplow. Jag har gjort det här 
i 26 år, så visst har man fått 
lite rutin på att skapa nytt utan 
att jaga upp sig. Det enda som 
känns märkligt är att öppna ny 
restaurang i dessa corona-tider. 
Vi hade såklart velat ha en stor 
festlig invigning, men vi respek-

DOCKANS 
HAMNKROG

Plats: 

Västra 
Dockpromenaden

Koncept: 

Klassisk hamnkrog

Öppnar: 

4 maj 2020

”Vi vill bli 
hela Malmös 
hamnkrog!”
I 10 år har ANDREAS och LINDA PIEPLOW drivit fine dining-
restaurangen Årstiderna by the Sea på bästa läge i Dockan. 
Men nu är det slut på ostron, champagne och piggvar. Nu 
byter de spår helt och hållet och slår upp dörrarna till Dockans 
Hamnkrog. Istället för snofsiga affärsluncher på linneduk, 
bjuder nu paret in till en god öl, sillamackor, hamburgare och 
fish & chips för att locka en mycket bredare publik.

LINDA OCH ANDREAS PIEPLOW 
har stora planer för den nya 
hamnkrogen i Årstidernas 
gamla lokaler.

HAMNKROGEN utnyttjar läget 
maximalt. Det går inte att 
komma närmare båtarna 
och marinans kluck än såhär.

terar givetvis de regler och riktlin-
jer som gäller. Så även om vi öppnar 
nu, får vi nog återkomma med stor-
stilad invigning längre fram, för-
hoppningsvis under sensommaren.

VÄLLAGAT RAKT ÖVER DISK
Hamnkrogen fortsätter att hålla 
Pieplow-fanan högt, men en klar 
förändring är att det blir servering 
vid disk istället för vid borden. 
 – Vi tar med oss köksmästaren 
från Årstiderna, så även om det blir 
hamnkrogsmeny framöver tummar 
vi absolut inte på råvarorna och 
kvaliteten. Med servering vid disk 
kan vi kombinera vällagad, bra mat 
med en lägre prisbild. Det är en 
väldigt medveten avvägning för att 
bli en mer tillgänglig restaurang 
för många fler, förklarar Andreas. Och 
för att bättra på tillgängligheten 
ännu mer håller vi öppet alla dagar 
dagtid och onsdag till lördag kvälls-
tid. Vi har helt enkelt bestämt oss 
för att blåsa så mycket liv vi kan i 
Dockan. Vi vill att alla ska hitta hit!

MALMÖS BÄSTA UTESERVERING
– Säg den uteservering som kan 
mäta sig med den vi har, alldeles 
intill vattnet och båtarna, fortsätter 
Linda. Så här skapar vi nu en mysig, 
härlig miljö där man kan njuta av 
utsikten med ett glas rosé och en räk-
macka, eller bara en glass i solen. 
 – Sen har vi ju också ovanvåning-
en som vi erbjuder för olika typer 
av arrangemang. Med vårt fantas-
tiska läge hoppas jag att vi ska fort-
sätta vara en attraktiv plats för 
fester och bröllop, även under det 
nya konceptet, avslutar Andreas. 

KROGLIV
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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 – i en unik mix av stad, hav och arbets-
platser. Vi vill att Dockan ska leva dygnet runt och därför är vi extra glada 
att kunna välkomna flera nya restauranger i våra hus. Bland nykomlingarna 
hälsar vi Laziza, Dockside Burgers och Dockans Hamnkrog extra välkomna.  
Totalt finns nu ett tjugotal restauranger i Dockan – till glädje för alla som 
arbetar och studerar här, men också för boende, båtgäster och andra 
 besökare. 
 
Nyfiken på vårt engagemang i Dockan? 
Följ utvecklingen på wihlborgs.se/dockan
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FÖRSÄLJNING

Pågår 
 

BYGGHERRE

Peab Bostad
 

BOSTÄDER

144 st, 1:or–4:or
 

INFLYTTNING

Etapp 1 hösten 2022
 

KV VÉLO

Kv Vélo sätter 
gröna hjul 
på boendet 
I ett av sina kommande projekt i Dockan slår Peab Bostad 
ett slag för den moderna, cykelburna malmöiten. Med 
KV VÉLO ligger man i startgroparna för ett bostadshus 
präglat av fullt cykelfokus, vilket ger både Peab Bostad 
och de boende en verklig möjlighet att bidra till större 
hållbarhet. Vélo är franska och betyder cykel.

– DE FLESTA NYA bostadshus har 
cykelrum, men normalt ligger de ofta 
placerade i källaren som kan upplevas 
mörkt och otryggt, förklarar Therese
Alexandris, projektledare på Peab 
Bostad. Här gör vi tvärtom och sätter 
våra upplysta och tilltalande cykelrum i 
gatuplan med stora fönsterpartier och 
dubbla entréer, så tillgängligt som det 
bara går för att främja att de boende 
ska välja cykeln så ofta som möjligt. 

ALLT FÖR CYKELN
I det två större cykelrummen finns  
såklart en cykelstation där man kan 
serva sin cykel när så behövs. Skulle
det vara något problem man inte 
klarar av, får alla som flyttar in ett års 

medlemskap hos Cykelköket i STPLN. 
I föreningen ingår också fem el-låd-
cyklar med laddningsmöjlighet. Och som 
extra bonus får de 20 första som tecknar 
förhandsavtal en Hövding 3 cykelhjälm.

VARIERAT OCH VÄLPLANERAT
Även om Kv Vélo sätter fokus på cykeln 
handlar ett nytt bostadshus givetvis om  
att skapa moderna, spännande och till-
talande bostäder där de boende lätt kan 
känna sig hemma. Därför planeras 
kvarteret med stor variation. 144 bostäder

LJUSA ÖPPNA bostäder med parkläge.

ETT BOENDE för dig 
som gärna lever 
livet på två hjul
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fördelas över sju 
våningsplan – från 
välplanerade 1–3 rok 
på plan ett till sex, 
till penthouselägen-
heter i storlekarna 
3–4 rok på plan sju.  
Dessutom innefattar 
projektet tre gathus 
i två plan som alla 
får uteplatser åt två 
håll – mot den nya 
Läparken som ska 
byggas och mot den 

privata gården. 
 – Det är alltid väldigt roligt att 
kunna presentera nya, fina bostäder. 
Men den här gången känns det 
onekligen extra kul att komma med 
en idé som sticker ut på det här viset 
och att vi har fått så stort gensvar 
på kort tid. På bara tre månader fick 
vi in över 550 intresseanmälning-
ar, vilket är ett väldigt bra resultat, 
avslutar Therese Alexandris. 

THERESE 
ALEXANDRIS, 
projektledare på 
Peab Bostad.

KV VÉLOS GATHUS 
sätter karaktär 
på projektet.
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FÖRETAG I SIGMAHUSET

JEANETT PALUDAN, vd på  
Management Partners.

Jeanett har gett ut flera 
böcker om ledarskap och 
relationer.

  

Ettspa
för 
ledare
”Vi stiger upp varje 
morgon med en tro på en 
bättre värld genom bra 
ledarskap. Bra chefskap
är inte bara en angelägen-
het för de anställda i ett 
bolag, utan fortplantar
sig också till deras familjer 
och vidare till de samman-
hang de i sin tur verkar i. 
Om varje ledare förstod 
det perspektivet, skulle 
allt bli så mycket bättre.”

ÄNDA SEDAN Sigma-huset 
stod klart har Jeanett Paludan 
huserat i bottenvåningen 
med ledarskapsutvecklings-
företaget Management Part-
ners. Men begreppet ”ledar-
skapsutvecklingsföretag” 
är hon inte alldeles bekväm 
med.
 – Vi är mer än så. Vi arbetar 
med allt som utvecklar ledare
och allt ledare behöver för 
att vara framgångsrika, men
vi hyr också ut oss själva 
som ledare, säger Jeanette
och syftar till skaran av 
anställda som vuxit från 2 
till 25 över 20 års tid. 
 – Det viktiga för oss är att 
kunna hjälpa ”hela vägen”. 
Därför spänner Management 
Partners över flera områden:
Academy som erbjuder 
skräddarsydda utbildningar.
Interim management där vi 
tar plats i en organisation som 
tillfällig ledare och hjälper 
till med rekryteringen av 
en permanent lösning. New 
Placement där vi hjälper 
en ledare till en ny position 
hos en annan arbetsgivare, 
till exempel vid övertalig-
het. Consulting där vi bland 
annat utreder och utvecklar 
ledningsgrupper och team 
som inte funkar optimalt. 

Och Private Solutions där 
vi hjälper ledare med både 
professionella och privata 
utmaningar.

MÖJLIGHETERNAS PLATS
Idag har Management Part-
ners kontor både i Stockholm 

och Malmö, men det är från 
Dockan som hela verksam-
heten utgår.
 – Att vi sitter just här 
i Dockan betyder väldigt 
mycket för oss. En stor del 
av det vi gör här handlar 
om att kunna komma till 
sinnesro, möjlighet till efter-
tanke och att samla sig, då 
är havet och utsikten från 
våra lokaler en jätteviktig
resurs. Ibland kan våra 

uppdrag vara väldigt turbu-
lenta med känslor som sval-
lar högt, då fungerar våra 
lokaler närmast som akut-
mottagning med havsvyn 
som medicin. Det händer 
också att företag lånar lokal-
erna när de behöver en 
samlingspunkt för djupa 
diskussioner. Och det är 
precis så vi vill att det ska 
vara. Vi vill att det här ska 
vara möjligheternas plats, 
lite som ett spa för ledare

där s, p och a står för spänning,
passion och adrenalin, 
skrattar Jeanett.

20 ÅR AV FÖRÄNDRING 
Eftersom Jeanett och Manage-
ment Partners var ett av de 
allra första företagen som 
tog plats i Dockan, har de 
kunnat följa utvecklingen här 
under alla 20 år som gått.
 – Ja, det är klart att vi har 
fått vara med om en stor 
förändring, både för Malmö 
i allmänhet och Dockan i 
synnerhet. Jag älskar att 
vara här och att det här är 
en stadsdel som ständigt är 
i rörelse. Det känns verkli-
gen positivt att vara mitt i 
en levande miljö med alla 
företag, boende och restau-
ranger runtomkring.  

Vi vill att det 
här ska vara 
möjligheternas 
plats.
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Hitta ditt drömhem 
på Dockan

F L Y T T A  I N  N U
E L L E R  S E N A R E

Vissa lever vanligt, andra lever upp. 
Dubbeltornet Docks med 17 respektive 25 

våningar kommer att väcka uppmärksamhet 
från alla väderstreck i Malmö. Men framför allt 

hittar du här ett hem som tar hand om dig.
PLANERAT PROJEKT. BLI VIP-KUND REDAN NU

D O C K S

VÅRA BOSTÄDER PÅ DOCKAN FÖRMEDLAS AV BJURFORS NYPRODUKTION
Eric Swahn, fastighetsmäklare  |  046-273 26 33  |  eric.swahn@bjurfors.se

Med stadsliv alldeles runt hörnet och havet  
precis utanför är  Havsprinsen en perfekt  

möjlighet för dig som söker ett boende med det 
lilla extra. Och du kan flytta in direkt! Missa inte 

ett besök i vår visningslägenhet.  
INFLYTTNINGSKLART. VISNINGSTIDER JM.SE

H A V S P R I N S E N

LÄS MER PÅ JM.SE



12 \

100 000 följer 
dem på färden
I Dockan Marina ligger två av seglingsvärldens största 
youtubers – MALIN LÖÖF och JOHAN HAMMARLUND 
– förtöjda med båten Ran II, en Najad 44 som paret just 
nu håller på att förbereda för nya äventyr att sända via 
den välbesökta kanalen RAN Sailing. Det som började 
som videorapporter till familj och vänner från deras 
långseglats 2016, har utvecklats till en så stor tittar-
succé att de nyligen belönades med Youtubes Platinum 
Button för 100 000 prenumeranter.

A
llt började med ett lång-
väga seglingsäventyr för 
fyra år sedan. Johan och 
Malin hade sparat ihop 
för att vara ute i två år.
 – Vi hade inte bestämt 

oss för något särskilt mål, berättar 
Malin. Vi ville bara stanna ute så länge 
som möjligt och se hur långt vi kunde 
komma. Vi lämnade Dockan i januari, 
tog oss ner längs Europa och landade i 
Spanien i mars. Därefter korsade vi över 
till Kap Verde och fortsatte sedan till 
Karibien och där seglade vi omkring i ett 
helt år.

Längre än tänkt
Hela tiden filmade Malin och Johan sina 
strapatser och de lade upp ett nytt video-
klipp på Youttubekanalen varje fredag. 
Ju längre resan gick desto mer steg anta-
let prenumeranter. Så småningom gav 
intäkterna från kanalen så stort självför-
troende att de beslöt att fortsätta även-
tyret.
 – Bestämmer man sig för att gå igenom 
Panamakanalen så finns det inte riktigt 
någon återvändo, förklarar Johan. Då är 
man så investerad att det bara är att fort-
sätta. Och det gjorde vi. Först till Costa 
Rica och därifrån till Hawaii, vilket blev 
det längsta benet på hela vår resa, 4 400 
sjömil som tog 30 dygn.

Två blev tre
Seglatsen gick vidare raka vägen upp 
till Alaska och de följande månaderna 

tog Johan och Malin sig tillbaka längs 
kusten, inomskärs via British Columbia, 
till Seattle.
 – Där övervintrade vi och jobbade på 
båten, förklarar Malin. Vid det här laget 
hade jag blivit gravid, så när resan sedan 
fortsatte till Mexiko var det inte bara 
sjösjukan jag hade att kämpa mot, utan 
också illamåendet av att vänta barn. Fy 
vad jag mådde pyton.
 Även om Mexiko är fint så tyckte Malin 

DET FINNS ALLTID 
något att fixa 
ombord inför 
nästa äventyr.

FRIPASSAGERARE i 
mammas trygga 
famn.

PÅ RESANDE FOT
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och Johan att det var tryggare att föda 
hemma i Sverige. Så här slutade även-
tyret, den här gången. De sålde båten 
och flög hem till Malmö.
 – Det är klart att det var lite sorg-
ligt att lämna båten som varit vårt 
hem så länge, men slutet på ett även-
tyr är början på ett annat. Vi landade 
här hemma i september och i novem-
ber blev det både bebis och ny båt, 
skrattar Johan. 

Exotiskt svenskt
Månad för månad har YouTube-kanalen 
fyllts på med fler videoklipp och ökat 
både i visningar och prenumeranter. 
Så idag är detta den lilla familjens 
försörjning.
 – Vi insåg att det här blivit så stort, så 
vi bildade ett företag för verksamheten 
och nu är det här vårt jobb. Vi lever för 
och på seglingen, säger Johan. Och då 
vill det ju till att fortsätta fylla på med 

nya äventyr. Så 
i maj ger vi oss av igen.
 – Världsläget gör att det blir inom 
Sverige den här gången. Vi tänker 
oss att vi ska gå upp längs östkusten, 
till Öland och Gotland, och sedan in 
i Göta kanal till Vänern och Vättern 
för att komma ut på västkusten, berät-
tar Malin. Från början var tanken att 
fortsätta ner i Europa, men nu får vi 
se. Även om vi blir tvungna att stanna 
på svenskt vatten så gör det inte så 
mycket. Här finns massor att se och 
uppleva. Vår publik online är inter-
nationell med många amerikaner, bland 
annat. De upplever våra vatten och den 
svenska naturen som väldigt exotisk, 
så vi ska nog lyckas med att hålla våra 
tittare intresserade.

Äventyret fortsätter
Sedan lilla Vera kom för ett halvår 
sedan, är tillvaron annorlunda än den 
varit tidigare. Men Malin och Johan 
tror att seglingslivet kommer att gå 
precis lika bra som småbarnsfamilj.
 – Under våra seglingar har vi träffat 
så många familjer, både med små och 
stora barn, som klarar det här alldeles 
utmärkt. Det har gjort oss trygga i att 
det här kommer att gå jättebra. Vi fort-
sätter, men nu med tre i besättningen. 


Amerikaner 
upplever våra vatten 
och den svenska 
naturen som väldigt 
exotisk.

DU KAN FÖLJA Malin 
Lööf och Johan 

Hammarlund på deras 
välbesökta Youtube-

kanal, RAN Sailing.
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FRÅN DÅ 
TILL NU 
– OCH FRAMÅT

DOCKAN 20 ÅR

I år har det gått 20 ÅR sedan de första nya fastigheterna stod klara i 
Dockan och Malmös nya stadsdel började ta form. Det uppmärksammar 
vi med en tillbakablick på Dockans historia och två decennier av febril 
aktivitet för att ta staden till havet.
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FRÅN DÅ 
TILL NU 
– OCH FRAMÅT

llt började med en utredning för 
Dockanområdets utveckling, 
ett kvalitetsprogram som togs 
fram av de samverkande före-
tagen – Wihborgs, Peab Bostad 
och JM – i samarbete med 

Malmö stad och en grupp utvalda arki-
tekter. Resultatet blev en första vision 
av vad Dockan kunde bli, med fastlagda 
grundprinciper och målsättningar för 
en ny, attraktiv stadsdel på det gamla 
varvsområdet.
 – Tidigt stod det klart att vi skulle 
satsa på en 50/50-blandning av bostä-
der och lokaler, förklarar Leif Svensson, 
då projektledare på Wihlborgs och 
som nu är vd i DEAB. Erfarenhet från 
andra städer visade att det är bästa 
sättet att på sikt få en livskraftig stads-
del. Vi insåg också att det var bäst att 
börja bygga på de bästa lägena, för att 
genast ha något attraktivt att erbjuda            
som kunde dra uppmärksamhet till 
området. Därför var det på Krankajen
vi först satte spaden i marken. Det 
är ett utmärkt bostadsläge, så även 
om allt förvisso började år 2000 med 
Sigmahuset är det därför som det bara 
är bostadshus på Krankajen idag.

Hejdå kranen
2001 flyttade Mediegymnasiet in i den 
gamla ubåtshallen och året därpå tog 
teknikkonsultföretaget Tyréns plats på 
Isbergs gata 15. Steg för steg började    
förändringen i området att märkas, 
men helt enkelt var det inte. 
 – Samtidigt var vi tvungna att påbörja 
de stora infrastrukturella ändringar 
som lagt grunden till hur Dockan ser ut 

A
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LEIF SVENSSON, VD DOCKAN: 

– Tidigt stod det klart att vi skulle 
satsa på en 50/50-blandning av 
bostäder och lokaler.

DOCKAN 2000–2020

idag. Den 30 juli 2002 började nedmon-
teringen av Kockumskranen, minns 
Leif Svensson. Hela staden kunde följa 
hur den 140 meter höga bockkranen 
som stått symbol för Sveriges storhetstid 
som varvsnation sakta monterades ner. 
Efter en vecka låg den på en stor pråm 
och skeppades mot sin nya hemma-
hamn i Ulsan, Sydkorea. Där har den 
blivit en lika stolt symbol för sydkorea-
nerna som den en gång var för malmö-
iterna. Det händer faktiskt än idag att 
vi besöks av turister och kranentusi-
aster från Sydkorea som vill uppleva 
kranens ursprungsplats.

Sandlåda blir ny marina
Omedelbart  efter nedmonteringen av 
kranen påbörjades omvandlingen av 
torrdockan till småbåtshamn. Först 
tömdes den på vatten för att sedan 
fyllas med sand och därefter åter 
med vatten.
 – Man ska inte glömma att vi samtidigt 
minskade bredden på själva dockan för 
att binda ihop de motsatta kajsidorna.
Detta spelar stor roll för hur man 
upplever Dockan idag, förklarar Leif. 
Nästan som hus längs en kanal.
 Medan den var fylld med sand under 
sommaren 2003 var det stor fest i värl-
dens största torrdocka som då var en 
utmärkt plats för evenemang – ja, till 

och med bröllop. I radiokanalen City 
107 tävlade 80 par om att vigas under 
bar himmel i torrdockan med Mendel-
sohns bröllopsmarsch ljudande över 
hela sundet. 
 – Malmöborna började bli allt mer 
nyfikna på den nya stadsdelen och tog 
sig till den stora sandlådan, berättar 
Leif. Här var uppträdanden av kända 
artister, sandslottstävling, beachsoccer-
turnering, beachvolleyboll och en 
massa annat roligt. Dockan och den nya 
marinan kändes nästan invigd innan 
den ens blivit vattenfylld. 
 Ett par år senare när vattnet väl 
strömmat in, fick Dockan Marina minst 
sagt vind i seglen. 2005 stod Malmö 
värd för en deltävling i Americas 
Cup – världens mest prestigefyllda 
bankappsegling.

PIONJÄREN: 

Företagsledaren Dan Olofsson var den förste att 
ta steget och flytta sin verksamhet till Dockan. 
1998 skrev han hyresavtal med Wihlborgs och 
två år senare invigdes Sigmahuset av dåvarande 
statsminister Göran Persson.
 – Ska företag attrahera unga begåvade 
människor måste man erbjuda dem en attraktiv 
miljö. Kombinationen av havet, centrum, 
citytunneln och högskolan övertygade mig om 
att det här var rätt plats. Jag såg det som en 
framtidssatsning, förklarar han.
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2002/2003 
Dockanområdet med 
kranen borttagen 
och torrdockan tömd 
på vatten. 

Företagen flyttar in
Däromrking tog även byggandet av 
de kommersiella byggnaderna fart. 
Teliahuset, Båghallarna, Dockplatsen, 
Mercedes, ÅF och Regionhuset blev 
nya arbetsplatser i Dockan. Och för 
de som körde bil hit kom P-huset 
Dockan på plats.  
 – Eftersom allt påbörjades med 
tyngdvikt på bostäder och vi hela tiden 
eftersträvat 50/50-balans med affärs-
lokaler, blev det tydligare fokus på 
att få företagsamheten att flytta in, 
förklarar Leif. 

Spännande framtid
Sedan dess har Dockan fortsatt att 
växa år för år, projekt för projekt, 

till en självklar del av Malmö och en 
populär plats att bo och arbeta på. 
 – När man blickar tillbaka idag, är 
det roligt att se att allt det vi bestämde 
i kvalitetsprogrammet – själva visio-
nen och styrdokumentet för Dockan 
– håller än idag, en stabil och trygg 
grund som allt arbete vilat på. Och fort-
sätter att vila på! Man ska inte glömma 
att ännu återstår stora delar av Dockan 
att utveckla, mer än 100 000 kvm 
bostäder och lokaler. Ju längre utveck-
lingen går (området binds ihop med city, 
fler satsningar görs på nybyggnation 
och kollektivtrafik) desto mer borgar 
det för att Dockan fylls av livskraft över 
hela dygnet. Det här är fortfarande bara 
början, avslutar Leif Svensson. Vi går en 
spännande framtid till mötes. 

DOCKAN I KORTHET
(källa hitta.se)

Bostäder
 1 250 lägenheter

Medelålder boende
 46 år

Boende över 16 år
 1 695 st

Företag
340 st

Kontor
160 000 kvm 

Båtplatser
180 st
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SOMMARLOVSMORGON med programledaren Malin 
Olsson i direktsändning från Dockan 2011.

ALL VÄRLDENS seglarblickar riktas 
mot Malmö 2005 då Americas Cup 

intar Dockan.

2003 FYLLS 
TORRDOCKAN med 

150 000 m3 dansk 
sand som så 

småningom blir 
havsbotten i den 

nya marinan. 

UNDER EN LÅNG TID var Kockumskranen 
Malmös landmärke och en symbol 

för den industri som satte staden på 
kartan.  Världens största bockkran 

såldes till Hyundai Heavy Industries i 
Sydkorea 2002.

DOCKAN 2000–2020
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2011 ordnar föreningen 
Kajaktiv  prova-på-dag och 
kajakpaddlare hoppar i 
hamnbassängen.

LASSE BERGRENSSON leder 
Allsång på Dockan 2007.

PRÄSTEN Christer Kyréus 
håller världens första 
torrdockevigsel 2003. 
Peter Palm och Katarina 
Pålsson blir äkta makar.

ANTIKRUNDAN spelas in 
på Glasklart 2014.
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D
en man som historiskt spelat 
störst roll på det gamla varvs-
området som idag är Dock-
an, är Frans Henrik Kockum, 

en sann entreprenör. 1840 grundade han 
Kockums Mekaniska Verkstad AB som 
inledningsvis tillverkade moderna jord-
bruksredskap och maskiner, men med 
tiden även husgeråd, maskiner för indu-
strin och järnvägsvagnar. Vid den här 
tiden låg företaget vid Davidhalls torg, 
men snart skulle Herr Kockum ta verk-
samheten till havet. 

Verksamheten varvar upp
I takt med att sjöfarten till och från 
Malmö ökar, ställs krav på att båtarna 
ska kunna servas och repareras. Man 
anlägger en torrdocka som hyrs ut till 
Frans Henrik Kockum och år 1870 köper 
han en tomt i Västra Hamnen för att 
starta en reparationsrörelse för fartyg. 
I förlängningen satsar han även på 
fartygsbyggande. 
 Under båda världskrigen upplever 
Kockums högkonjunktur och under ett 
halvt sekel är Kockums varvsindustri 
Malmös största arbetsplats med som mest 
närmare 6 000 anställda under 1960.

Lever vidare i Malmö
1973 slår en lågkonjunktur till och varvs-
industrin drabbas hårt. 1979 blir Kockums 
en del av det statliga Svenska Varv AB. 
1986 läggs produktionen av fartyg ner, 
men tillverkningen av ubåtar fortsätter 
ytterligare några år. 
 Än idag finns arvet av Kockums i 
Malmö som Saab Kockums, om än bara 
med huvudkontor kvar på det ursprung-
liga industriområdet i hamnen. I juni 
2015 flyttade man från Gängtappen som 
varit Kockums högborg sedan 50-talet och 
finns idag på Isbergs gata. Verksamheten
är främst koncentrerad till ubåtskonstruk-
tion samt forskning och utveckling.

Profilerande för Dockan
Arvet efter Kockum är en central del i 
arkitekturen som gör Dockan unik idag. 
Det märks genomgående att arkitekter 
och byggherrar har ansträngt sig för att 
bevara många element och byggnader – 
som kompletterats med nytt och modernt 
– liksom i stil och materialval. 
 Flera av Kockums gamla byggnader 
står kvar, men nu med supermoderna  
innanmäten. Den som ser sig omkring 
kan också hitta detaljer från förr, som 
kranstoppet längst ut på Krankajen och 
förtöjningpollarna i marinan. 

DÅVARANDE KRONPRINSEN Gustav Adolf 
och kronprinsessan Louise är på väg 
mot sjösättning av en ny u-båt.

BILDEN VISAR Klaffbron, 
Hall 5 samt stor 

och liten bockkran.

FRANS HENRIK KOCKUM, 
en sann entreprenör.

DOCKAN 2000–2020
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Stora smaker 
på lilla Grytan

OLA RASMUSSON håller 
grytan kokande medan 
lunchgästerna flockas 

till Isbergs gata.

ALLT BÖRJADE på Kungsgatan 
för fem år sedan då Ola drog igång 
den första Grytan. Tanken var 
att starta en lunchrestaurang 
där han kunde hålla öppet alla 
vardagar 11.30 till 13.30, för att 
sedan byta hatt och ägna sig åt 
sin eventverksamhet med den 
lilla restaurangen som kontor på 
eftermiddagarna.
 – Det kändes så onödigt att bara 
använda lokalen ett par timmar 
varje dag och jag ville kunna 
kombinera båda mina rörelser, 
förklarar Ola. Då blev det här 
grytkonceptet en perfekt lösning 
med bästa möjliga användning av 
resurserna.

Lådcykel kommer lastad
Grytan på Kungsgatan blev snabbt 
populär, så när tillfället gavs att 
också öppna i Dockan fanns det 
inget att tveka om. 
 – På det här viset kan jag 
utnyttja kökskapaciteten på Kungs-
gatan ännu bättre och servera de 
goda grytorna till många fler. Här 
i Dockan har jag inget kök, det är 

endast servering. Varje morgon 
lagar jag två grytor som ska räcka 
både till Dockan och Kungsgatan, 
en med kött och en vegetarisk. Sen 
lastar jag dem i en lådcykel och 
åker hit till Isbergs gata.

Rullande grytschema
Den här veckan som alla andra är 
det två väldoftande grytor som 
står och puttrar. Den ena med 
kyckling, honung, sambal oelek 
och citron, den andra med vitkål, 
spetskål, rotselleri, morot och 
fetaost. Så här vid lunchtid fyller 
gästerna snabbt de 25 platserna på 
den lilla mysiga serveringen och kön 
av hämtlunchare tar också för sig.
 – Jag har arbetat fram ett 
roterande schema med ett tiotal 
grytor som kunderna gillar, säger 
Ola. Till det får man sallad och 
hembakat bröd. Det verkar vara 
ett lunchformat som många 
uppskattar. Såklart är det kul att 
första året här i Dockan har gått 
så bra, det gör att jag faktiskt 
funderar på att öppna fler Grytan 
här i Malmö.  

Den som gillar sunda, vällagade lunchgrytor – antingen som 
take-away eller för avnjutning i charmigt hemtrevlig miljö 
– har säkert redan hittat till Grytan mitt på Isbergs gata. 
Här har Ola Rasmusson slagit sig ner med sitt genialiskt 
enkla grytkoncept som han utvecklat för att kunna dra 
runt rörelsen på minsta möjliga yta, med minsta möjliga 
bemanning, men ändå maxa smakerna.
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Vattnet är Dockan
– Läget vid vattnet är det som gör det 
så himla skönt att komma ut varje 
lunch, antingen att slå sig ner på kajen 
med medhavd låda eller äta på någon 
av alla restauranger. Klart att det är 
skönast nu när värmen kommer, men 
det är också härligt att kunna följa 
årstiderna just tack vare prägeln som 
havet sätter.

Andreas Hallström och            
Annelie Norén, arbetande

Trevlig omväxling
– Precis som hemma i Västra 

Hamnen där jag bor, är det 
närheten till havet som är så 

skön här i Dockan. Men här är 
också en annan rytm och ett 

annat utbud som gör att de 
två områdena kompletterar 

varandra på ett bra sätt. Det ger 
trevlig och behaglig omväxling.

Anna Feuk, granne

Gillar atmosfären
– Vi bor inte bara här, utan också 

i Stockholm, på ett likande 
läge. Vi gillar verkligen den 

här atmosfären med marinan, 
båtarna och närheten till vattnet. 

Samtidigt som det bara är en kort 
promenad till city. 

Cerold Andersson och            
Sara Engback, boende

Otroligt lyxigt
– Jag brukar alltid säga att Dockan 

är som två stadsdelar, en före 
17.00 och en efter. Först är här 
en massa liv och aktivitet, sen 

förbyts det i ett skönt lugn som 
också känns tryggt och bra. För 

mig som älskar skateboard är 
det också otrolig lyxigt att ha 

Stapelbäddsparken runt hörnet, 
en av Sveriges absolut bästa 

skateparker.

Pierre Stadigh, boende

VID KAJKANTEN

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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Allt man kan önska
– Vi anlände med båten från 

Köpenhamn igår efter att ha fått 
den hitfraktad från Thailand. 

Nu har vi en hel del att fixa 
ombord innan resan går hem till 

Stockholm. Men på hamnkontoret 
har vi fått hjälp med allt man kan 

önska som båtägare, kontakter 
till hantverkare och skeppsbutiker 

etc. Förutom de resurser som 
såklart finns här på plats. 

Carina och Conny Hammarlund, 
båtgäster

Lugnt utan trafik
– Klart man måste älska vinden 
och doften av havet. Det är också 
så lugnt och skönt utan bilar och 
trafik. Sen om man skulle vilja 
ha lite liv och rörelse, så är det 
aldrig långt bort. Det mesta är 
faktiskt nära – city, stationen, 
barnens skola etc.

Dzevad Mulabdic och                     
Aida Kolonic, boende
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FÖRETAG PÅ MEC

2010 grundade Elaine 
Eksvärd – retoriker och 
författare, bland annat 
känd från morgonsoffan i 
TV4 – och maken Gustav 
retorikbyrån Snacka 
Snyggt i Stockholm, 
ett företag som hjälper 
kunderna att utveckla 
sina retoriska förmågor. 
Sedan augusti förra året 
har man nu en skånsk 
förgrening stationerad på 
Media Evolution City. 

– MÅLET är inte att alla ska 
bli en Martin Luther King, 
utan att man ska utveckla 
sina förmågor för att bli den 
bästa retoriska versionen av 
sig själv, förklarar Tomas 
Rimeika, retorikkonsult och 
föreläsare som hittills utgör 
hela Malmö-avdelningen 
helt på egen hand. Det hand-
lar i hög grad om att ge våra 
kursdeltagare retorikens 
grundtekniker och övning i 
att använda dem.

MODERN RETORIK
Snacka snyggt erbjuder sina 
tjänster till alla typer av 
organisationer, stora som 
små.

 – Vi leder kreativa utbild-
ningar i modern retorik 
och kommunikation, säger 
Tomas. Det vill säga, att 
det vi gör ska vara appli-
cerbart i vardagen. Både för 

att utveckla organisationer 
rent allmänt, men vi tar oss 
även an specifika kommunika-
tionsutmaningar. Det räcker 
att man har något att säga, så 
hjälper vi till med lösningarna
för att det budskpet ska tas 
emot så väl som möjligt. 

UTBILDNING FÖR ALLA
På Snacka Snyggts meny 
finns workshops, före-
läsningar, öppna kurser, 
webbkurser, individuell 
retorikträning, skräddar-
sydda utbildningar med 

mera. Det som hittills varit 
mest framgångsrikt här i 
Öresundsregionen, är Tomas 
Rimeikas regelbundna två-
dagarskurser. 
 – Det är roligt att vi fått 
ett så bra mottagande här 
och att intresset växer för 
att lära retorikens grunder, 
både i tal och beteende. 
Skåne är en expansiv region
så det känns helt rätt för oss
att vara representerade här.
Och behovet tycks vara stort.

MEC GER MER
Förutom de individuella ut-
bildningarna ute hos företag
och myndigheter, hålls 
kurserna huvudsakligen i 
Superrummet på MEC.
 – MEC känns verkligen
som helt rätt sammanhang 

att verka i, konstaterar
Tomas. Det är en trevlig 
och modern kultur här som 
bygger på kunskapsdelning 
och öppenhet. Det betyder 
mycket för oss, för att nå ut 
i regionen. Jag är övertygad 
om att här är fullt av före-
tag som gärna förbättrar 
sina retoriska färdigheter, 
för att i sin tur utveckla sin 
verksamhet och stärka sitt 
erbjudande. Säg det företag 
som inte gynnas av att bli 
mer övertygande och bättre 
på att framställa sig själv i 
god dager. 

Skåne snackar 
också snyggt

TOMAS RIMEIKA, retoriker 
och föreläsare, tar Snacka 
snyggts kurser i retorik till 
Malmö och MEC.

Det vi gör ska 
vara applicerbart 
i vardagen.
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Stilsäker nyproduktion 
med hållbarhet i fokus

KV. VÉLO, DOCK AN

BRF LILLA VARVSGATAN, DOCK AN

BRF VARVSPORTEN, VARVSSTADEN

BRF DOCKPORTEN, DOCK AN

Här planerar vi för allt från 1:or till penthouselägenheter och  
gathus i två plan. Ett grönskande läge mot den kommande  
Läparken. Vi satsar helhjärtat på hållbarhet och cyklisterna med 
rymliga cykelrum, el-lådcyklar och elbilar till föreningen.
Läs mer och anmäl intresse på peabbostad.se/velo

Efter sommaren börjar vi inflyttningen i smultronstrället 
Brf Lilla Varvsgatan. Här skapar vi Malmös mest smakrika  
innergård, en grönskande fruktträdgård där vi gör plats för allt 
ifrån vinrankor, kryddor, grillplats och odlingsbäddar.  
Läs mer på peabbostad.se/lvg

Efter vårens försäljningssuccé i attraktiva Varvsstaden planerar
vi nu för nästa kvarter, Brf Varvsporten. Här inryms 116 stilsäkra 
bostadsrätter om 1-5 RoK med skön industriell känsla. 
Missa inte chansen till en bostad i Varvsstaden. 
Läs mer och anmäl intresse på peabbostad.se/varvsporten 

Sista tomten i Dockan - det är här vi nu skapar Brf Dockporten. 
Intresset har varit stort och vi har endast en handfull bostäder 
kvar. Attraktiva lägenheter i hus med bastu på taket. Alla bostäder
i Brf Dockporten är Svanenmärkta – bo grönt mitt i allt blått!
Läs mer på peabbostad.se/dockporten

Förutom ett svårslaget läge erbjuder våra nyaste hem i Dockan ett boende 
med omsorgsfullt utvalda inredningsval och sköna utemiljöer. Vi lägger också
stort fokus på att skapa förutsättningar som låter dig bo och leva mer hållbart.  

Säljstart
våren 2020

Snart
slutsålt!

Snart
slutsålt!

Säljstart
våren 2020
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an kan säga att det finns två 
konstanter genom Ulrika
Hallengrens karriär, Wihl-
borgs och Dockan. Hon 
lärde känna Dockan redan 
1993 då hon som student 
dagligen cyklade hit till 
tekniska högskolan för att 
nå sin examen som bygg-
nadsingenjör. Senare kunde
hon återvända hit som 
Tyréns-anställd i och med 
företagets flytt till de 
nya lokalerna på Isbergs 

gata. Under dessa år hade hon en åter-
kommande relation till Wihlborgs som 
uppdragsgivare, som fortsatte 2010 då 
hon tog karriären till Max IV i Lund, där 
Wihlborgs spelar en central roll som 
fastighetsägare.

Snabb tillväxt, ökade krav
Sedan fem år är har Ulrika Hallengren  
tillbaka på Wihlborgs och Dockan, först 
som projekt- och utvecklingschef, och för 
två år sedan axlade hon rollen som vd 
efter föregångaren Anders Jarl. 
 – När jag tillträdde var det verkligen 
inte så att Wihlborgs var i behov av 
någon revolution. Allt vårt fokus är fort-
satt här i Öresundsregionen. Det är här 
vi kan göra störst nytta, inleder Ulrika. 
Det som är mer slående är snarare hur 
mycket Wihlborgs har vuxit under de 
senaste fem åren. Idag har vi 2 000 bolag 
som våra kunder, 2019 hade vi en inves-

teringstakt på nära 1,7 miljarder kronor 
och utvecklade mer än 200 projekt paral-
lellt. Växer man i den takten ökar också 
kraven på att ha en stabilare organisation 
som kan möta kundernas krav på flexi-
bilitet, service m.m. Det krävs förstås 
också en hel del för att upprätthålla den 
här projekttakten.

Malmö är en magnet
– Såklart är det viktigt att vi levererar 
bra affärer, men man ska komma ihåg att 
vi även utvärderas utifrån omvärldens 
syn på Öresundsregionen, fortsätter 
Ulrika. På så sätt har vi ett stort ansvar 
här. Vi vill ju att fler ska vilja etablera 
och utveckla verksamhet här. Därför är 
en positiv bild av Malmö viktig. Och till 
detta kan vi naturligtvis bidra en hel del.
 Även här ser Ulrika ljust på utveck-
lingen, med stor potential i Malmös 
inflyttning och tillväxt.
 – Malmö är regionens magnet! Vi har 
en ung och framåt befolkning med hög 
kompetens, vi har god etablering inom 
en bredd av branscher och många fram-
tidsbranscher. Det är klart jag gläds 
när omvärlden ser och bekräftar detta 
faktum, istället för att ställa frågor om 
negativa nyheter rörande Malmö.
 Det märks onekligen att Ulrika är 
passionerad när det gäller regionens 
utveckling. 
 – Man ska skilja på den nationella poli-
tiken som råder just för tillfället på båda 
sidor sundet och se de växande behov 

INGEN KÄNNER 
DOCKAN 
SOM ULRIKA
Som nybliven skåning lärde hon som 22-åring känna Dockan som det 
historiskt viktiga industriområde det en gång var. Några år senare 
kunde hon följa hur Kockumskranen monterades ner utanför hennes 
eget kontorsfönster. Idag är ULRIKA HALLENGREN vd på Wihlborgs, 
Dockans största kommersiella fastighetsägare.

DOCKANPROFILEN

PROFIL

Ulrika Hallengren, 

VD på Wihlborgs

sedan 2018. 
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regionen faktiskt visar. Det kommer att 
elda på en utveckling där Köpenhamn 
och Malmö integreras i allt högre takt, 
med infrastruktursatsningar, nybyg-
gande och krav på en helt annan rörlig-
het för de som bor och jobbar i regionen. 

Tar city till havet
Det har gått 20 år sedan den första 
nybyggnationen stod klar i Dockan. 
Mycket har hänt sedan dess, men mycket
återstår också. Inte minst det byggande 
som kommer att länka samman Dockan 
med city. 
 – Wihlborgs har bland annat planer 
för en ny hög byggnad vid klaffbron som 
kommer bli en entré till hela området. 
Som ett stort välkomnande ”Hej!”, ler 
Ulrika. Tillsammans med övrig utveck-
ling åt city-hållet kommer det att tydlig-

göra Dockans cityläge och krympa 
avstånden mentalt. Jag gillar tanken 
att så många som möjligt som jobbar i 
staden ska kunna gå till i stort sett alla 
möten, lite som i Stockholm där affärs-
klimatet präglas mer av ”Hallå, kan du 
titta över snabbt?”. Efter de 20 år som 
gått, tror jag vi kan se fram emot 20 nya 
år som gör Dockan mycket mer tillgänglig 
och levande.

En symbol för staden
– Man måste ha i åtanke att det tar tid att 
etablera en levande stadsdel. Hur folk 
rör sig och var de naturliga mötesplat-
serna uppstår bestäms ju av människor 
själva. Det är klart att man ska planera 
så bra som möjligt för gatuliv och rörelse,
men vad utfallet blir får man vänta och 
se. Och sedan planera vidare efter det, 
så att man får ”grädde” där folk möts 
och vägar korsas, och inte ”mellan-
mjölk” överallt. 
 I takt med att densiteten och flödena 
ökar menar Ulrika att fler och fler sådana 
platser uppstår och att det är tydligt att 
Dockan blir alltmer levande.
 – Vi som har varit med länge här på 
Dockan har fått se en fantastisk trans-
formation. Hur stadsdelen har gått 
från något, till något helt annat. På det 
viset är Dockan en bra symbol för hela 
staden, faktiskt. Det är ett fint exempel 
på hur bra det kan bli. 

Malmö är 
regionens magnet!
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ÄNTLIGEN EKO-BURGARE!

– SKA MAN ÄTA KÖTT ska 
man äta riktigt bra kött, säger 
Joanna Harty när Dockan-
bladet tar plats vid bardisken. 
Hon driver Dockside Burgers 
tillsammans med sin man, 
Rickard Nilsson. Restaurangen 
må vara ny, men paret Harty-
Nilsson är inga gröngölingar i 
restaurangsvängen. De driver 
även välbesökta Wayne’s 
Coffee i Västra Hamnen och 
Vibes vid Scaniabadet.

GARANTERAT GOTT
– Vi har i grunden en väldigt 
enkel meny här, så det gäller 
att göra allt mycket väl. Och då är 
köttets kvalitet helt avgörande!
Det är därför vi bara serverar 
svenskt, ekologiskt, gräsbetat 
kött, förklarar Joanna. Smaken 
är helt enkelt så mycket bättre. 
Från den utgångpunkten försö-
ker vi sedan  hitta unika, smak-
fulla kombinationer. Vi hittar 
också på  såser och gör egna 
inläggningar.

Det här utvecklingsarbetet 
är något Joanna & Co tar på 
allvar, om än under lustfyllda 
former.
 – Varje månad brukar vi bjuda 
in familj och vänner att prova 

våra nya burgare, förklarar hon. 
Det är bra för de drar sig inte 
för att vara uppriktiga och raka 
med vad de tycker. På så sätt 
kan man säga att alla hamburga-
re som blir ”Månadens burga-
re” verkligt är kvalitetssäkrade, 
skrattar Joanna.

MUSIK, QUIZ OCH STAND-UP
Den enkla menyn ger också 
utrymme att arbeta mer med 
innehållet på själva stäl-
let. Dockside Burgers har 
öppet både dag och kväll och 
arrangerar återkommande 
musikkvällar med allt från 
visa till jazz, quizkvällar, 
stand-up m.m.
 – Första året här har vi verk-
ligen fått ett fint mottagande 
och våra kvällsarrangemang 
har varit fullsatta i stort sett 
varje gång. Så det är verkligen 
något vi ska försöka få fart på 
igen, så snart corona-situationen 
är över.

SOL FRÅN TVÅ HÅLL
Kvällstid lyser solen upp 
restaurangens framsida så att 
uteserveringen på Dockplatsen 
framstår i sin bästa dager. 
 – Med en god burgare i 
handen ger kvällssolen och 
utsikten mot marinan en oslag-
bar kombo, förtydligar Joan-
na. Men lunchtid har vi också 
vår uteservering på gården att 
tillgå, där det nästan alltid är 
lä och väldigt skönt att slå sig 
ner, även lite kyligare vår- och 
höstdagar. Hur man än vänder 
på det, är man alltid varmt 
välkommen till Dockside. 

TITT SOM TÄTT tar nya restauranger plats i 
Dockan, men något så självklart som ett renodlat 
burgarställe har länge saknats i kvarteren – fram 
tills nyligen. Sedan förra sommaren finns Dockside 
Burgers mitt på Dockplatsen med sina rejäla klassiker 
som ofta ges en egen touch och alltid, alltid görs på 
svenskt, ekologiskt, gräsbetat nötkött.

Fullsatt
vinylquiz
QUIZKVÄLLAR verkar 
vara gångbart i Dockan.
Förutom DocksideBurgers 
återkommande frågesport
har även grannrestau-
rangen Doc Piazza haft 
populära vinylquiz 
under vintermånaderna 
som gått. Något som 
förhoppningsvis kan 
fortsätta så snart 
coronasituationen tillåter.

– DET HELA BÖRJADE 
med att jag vidareutveck-
lade mitt privata festkon-
cept “vinylfest” som jag 
höll hemma hos vänner. 
Sedan utökade jag med 

följdfrågor som gör 
allt roligare och 

mer utma-
nande, unge-
fär som i På 
Spåret, säger 

Michael Tiberg, 
quizmaster. Det 

är väldigt roligt 
att mina quizkvällar varit 
så välbesökta och enga-
gerar publiken. Att skapa 
ett quiz är inget man bara 
hafsar ihop på en timme. 
Det tar tid att söka på 
nätet efter referenser och 
händelser som går att 
koppla till artisterna och 
låtarna. Men det är också 
väldigt kul! 

Tävling i musik

KROGLIV

JOANNA HARTY serverar 
månadens hamburgare 
med ett stort leende.

Vi serverar 
bara svenskt, 
ekologiskt, 
gräsbetat kött.
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ÄNTLIGEN EKO-BURGARE!

+46 703 40 19 18

Checka in på Dockan Marina
- Malmö Cityhamn

www.dockanmarina.se

Turistbyrå för
Malmö Stad

Boka gästhamnsplatser Guiden till
gästhamnar

Beställ och få levererans
till dockan

Vad är mer på gång i Dockan Marina?
Kolla Facebook, Instagram och hemsida!

Dockanbladet annons 200 x 270 mm.indd   1 2019-05-02   15:27:48
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BOSTÄDER

PROJEKTET har fått namnet Docks 
och det är värt att lägga på minnet. 
Den här byggnaden kommer nämligen
att ta för sig rejält i stadsbil-
den, med två torn – 26 respektive 
18 våningar höga. Härifrån blir 
utsikten för de boende slående, 
över både stad och hav. Utform-
ningen och den varierande höjden 
är skapad för att göra mesta möjliga 
av förutsättningarna och samtidigt 
harmonisera med omgivningar-
na: I öster ligger hamnbassängen, 
här blir byggnaden som högst. Mot 
Isbergs gata och marinan trappas 
höjden ner för att ansluta med fyra 
våningar mot kringliggande fastig-
heter och ge minimalt med skugga 
på Dockplatsen.

BALKONGER, BALKONGER
– Förutom de två höga, avsmalnande 
tornen karaktäriseras byggnaden 
av att hela fasaden kläs i balkonger 
som ger alla lägenheter minst två 
uteplatser vardera. Men den exakta
utformningen är ännu inte helt 

SÄLJSTART

2021 

FÄRDIGSTÄLLT 

2024
 

KONTAKT

www.jm.se
 

Sagan om de
två tornen
Just nu pågår planeringen för fullt för att 
förverkliga Dockans nya landmärke på den så 
kallade hotelltomten mellan Sigmahuset och 
Tyréns. Den storslagna vision som FOJAB 
vann arkitekttävlingen med för tre år sedan 
fick en klubbad detaljplan tidigt 2019 och nu 
arbetar JM intensivt för att sätta planen i 
verket och skapa verkligt unika bostäder och 
lokaler – i en verkligt unik fastighet.

klar. Bland annat undersöker vi just 
nu materialval för att klä fasaderna, 
förklarar Henrietta Lööf, mark-
nads- och inredningsansvarig på 
JM. Vi vill komma så nära FOJABs 
vinnande bidrag som möjligt. Vi får 
helt enkelt se vad processen leder 
fram till.

INGENJÖRSUTMANING
I starten för 20 år sedan när Dockan
började byggas ut, var här gott 
och svängrum för byggmaskiner, 
material, byggbodar etc. Men nu, 
när tomten som ska exploateras är 
helt kringbyggd, blir det en verk-

ÄNNU PÅGÅR ett visst hemlig-
hetsmakeri kring Docks 
slutgiltiga utseende. Exakt 
gestaltning pågår just nu och 
mer information kommer 
under året.

DOCKS:
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"Den här byggnaden kommer 
nämligen att ta för sig rejält i 

stadsbilden, med två torn 
– 26 respektive 18 våningar höga"

lig utmaning med den begränsade 
markytan kring bygget. 
 – Det ställer onekligen krav på 
perfekt timing i logistik och leveran-
ser, förklarar Henrietta. Det kan bli 
så att vi utnyttjar vattenytan i hamn-
bassängen, med flytande pontoner 
för materialförvaring, byggbodar 
och annat.

VÄCKER STORT INTRESSE
Det blir totalt 170 bostäder i huset. 
Tornen sammanbinds av en bas med 
fem våningar. På taket av basen 
anläggs en trädgård som blir gemen-
sam för de boende. I och med det 
tacksamma sydvästläget skapas här 

en solhylla med lä och massor av 
grönska.
 – Det nedersta planet i basbygg-
naden planeras att bli kontor, 
restaurang, café och butiker.
 Allra överst i tornen kommer 
några av Malmös mest impone-
rande penthouse-lägenheter att 
byggas.
 – Ja, intresset är redan stort för 
Docks. Inte minst för de exklusiva 
penthouse-lägenheterna som får 
egna terrasser att sitta och njuta 
på, högt däruppe. Vi har till och 
med blivit kontaktade av kunder 
som vill köpa dem helt osett, säger 
Henrietta Lööf. 

HENRIETTA LÖÖF, marknads- och 
inredningsansvarig på JM.
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UTFLYKTSMÅL

”Bli inte rädd om det 
knackar i skrovet mitt i natten. 
Det är bara Helmut.”
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F
ortet byggdes 1910-1914 
som en försvarsfästning 
för att skydda Köpen-
hamns inlopp. Det är en 
ö på sammanlagt 30 000 

kvadratmeter som rymmer en omfat-
tande anläggning i två våningar med
underjordiska gångar som ansluter
till gamla ammunitionsmagasin, 
maskinhall och en kasernbyggnad
som en gång i tiden rymde 550 solda-
ter. Fortet användes av militären 
fram till 1968. Därefter följde några 
år av förfall då Flakfortet ansat-
tes hårt av väder och vind – och inte 
minst, tjuvar som plockade åt sig 
efter eget tycke. 

I mitten av sjuttiotalet räddades ön 
av frivilliga, Köpenhamns kommun 
och privata donatorer. Pirerna som 
förfallit återuppbyggdes och hamnen 
iordningställdes på nytt, därtill 
planterades 3 600 vilda rosor, bland 
annat. Snabbt blev ön ett populärt 
besöksmål med plats för närmare 
200 gästbåtar. Sedan 2001 ägs och 
drivs Flakfortet i svensk regi, av far 
och son Tore och Bengt Svensson.
 Genom åren har verksamheten 
stadigt utvecklats med bland annat 
kiosk, restaurang, badplats, konfe-
rensanläggning med övernattnings-
möjligheter, rundvisningar, mång-
kamp- och upplevelsepaket m.m. 
Därtill finns egen färjeförbindelse 
från Köpenhamn.

Spöket Helmut
Den historiska miljön på Flakfortet 
är väldigt spännande och det finns 
många berättelser och skrönor om 
ön. Bland annat sägs här finnas ett 
spöke som heter Helmut. Han lär 
vara en tysk soldat som blev kvar-
glömd på Flakfortet efter ockupatio-
nen av Danmark under Andra världs-
kriget. Framåt höstnätterna, är det 
åtskilliga fritidsseglare som vittnat 
om märkligheter när de övernattat 
på öns gästhamn. Till och med den 
mest luttrade seglare kan börja 
inbilla sig saker – eller är det inte 
inbillning? I vilket fall ska Helmut 
inte vara farlig. Som Tore Svensson 
själv säger, ”Bli inte rädd om du ser 
någon röra sig på ön eller om det 
knackar i skrovet mitt i natten. Det 
är bara Helmut, han bor här.” 

En ö full av 
upplevelser
FLAKFORTET – Dockans spännande utflyktsmål – är 
sedan många år ett av Öresunds mest populära stopp 
för båtfolk. Men i takt med att förbindelserna till ön 
har utökats, lockar det gamla krigsfortet idag också 
företag, familjer och skolklasser för äventyr, konferens, 
sightseeing, minigolf, bad, restaurangbesök, grill och 
glass. Många – inte minst barn – tycker det är spännande 
att utforska alla kulvertar och bunkrar. Har man riktigt 
tur kanske man också stöter på Flakfortets eget 
husspöke Helmut.

BOKA RIB-TUR 
TILL ÖN

•••
Är ni ett större sällskap 

eller företag som vill besöka 
Flakfortet? Då kan transporten 
ske genom en fartfylld RIB-tur. 
RIB-turerna körs och bokas via  

Waterfun.se 

EN SVENSKÄGD Ö på danskt vatten, 
precis utanför Köpenhamns inlopp.

FLAKFORTET
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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!

HÄR FÅR 
DU TURIST-
INFORMATION
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.

BÅTTVÄTT    
I DOCKAN
Ett modernt och mer 
miljövänligt sätt att äga 
båt, är att bottentvätta 
båten regelbundet istället 
för att måla. Det är ett 
hållbarhethetstänkande 
Dockan Marina vill vara 
en del av. I samarbete 
med Limhamns Småbåts-
hamn erbjuder vi nu 
bottentvätt i deras 
nyinköpta tvättmaskin till 
rabatterade priser. 

Läs mer på 
www.smabatshamnen.se

Bekvämt

InfoPoint

Rent och fint

MARINAN

DOCKAN MARINA 
–där Malmö möter havet

Välkommen att
 besöka oss på 

dockanmarina.se
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d
ocksp

ot.com

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 och 

Tyskland anslutna.

DEN 5 SEPTEMBER är det dags igen för en av Öresunds största 
seglingstävlingar, från Hellerup i Danmark till Dockan. Sedan 2010 
har ØRC – Øresund Rally for Cruiser – 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 initiativtagaren Mads Christensen kallar det. 

Idén till ØRC fick Mads från Atlantic Rally for Cruisers. Som ett 
bevis för bedriften att ha seglat de 3 000 sjömilen över Atlanten 
föräras alla tävlande rätten att bära röda byxor när sträckan 
avklarats. Detsamma gäller ØRC-seglarna, fast gröna byxor. Med 
åren har deltagarantalet exploderat. Många vill vara med om 
seglatsen, jippot, kamratskapet och festen på kvällen.

DEN 8–10 AUGUSTI får vi besök av ett unikt, 
flytande museum – det tyska fyrskeppet 
Bürgermeister O’Swald II – som bjuder in 
till öppet skepp under två dagar. Skeppet 
sjösattes 1948 och var det sista att bevaka 
Elbes mynning. Vid tillfället var det världens 
största fyrskepp, drygt 57 meter långt. 
Besöket är en upptakt till Internationella 
Fyrdagen 15-16 augusti då alla fyrar 
firas runt om i världen, som de maritima 
byggnadsminnen de är. Fyrskeppet lägger 
till vid Kaj 31, bakom Sigma-huset.

FINBESÖK 
INFÖR 

FYRENS 
DAG

JUBILERANDE
ØRC SPRIDER 
SEGLARGLÄDJE

I ÅR MARKERAS ØRC av att det är 
10-årsjubileum med folkfest vid 

målgången i Dockan.
LÄS MER PÅ www.oerc.dk
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Buss till Turning Torso och
Västra hamnen
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Buss till Malmö city, Malmö C 
och Köpenhamn

Båtplatser och gästhamn mitt i city! - dockanmarina.se


