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Nya vindar
Hans Utter, VD Dockan Exploatering:
NU ÄR DET DAGS för en ny årgång av Dockanbladet! Förra året fokuserade
tidningen på områdets 20 årsjubileum. Och visst har Dockan en fantastisk
historia, men också en lysande framtid. I årets nummer vill vi lyfta hållbara
initiativ och nya lösningar som gör Dockan till en del av en framtid som
präglas av miljömedvetenhet och socialt ansvar. Även om de flesta tomter i
Dockan nu är bebyggda så innebär det inte på något sätt att vår utveckling
kommer att stanna upp.
Det blåser också nya vindar för oss på Dockan Exploatering AB. I maj ersatte
jag avgående Leif Svensson som ny VD. Jag har tidigare bland annat arbetat
på JM och SWECO och ser fram emot att delta i den nya utvecklingen av
Dockan, med bland annat färdigställandet av de yttre bryggorna och
byggandet av Docks. Dockan är ett fantastiskt område och efter en minst
sagt prövande period för oss alla ser vi fram emot bättre tider och en hållbar
framtid! Trevlig läsning!
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BOSTÄDER

DOCKS:

Nu börjar
resan mot
nya höjder
Det är svårt att föreställa sig – att det på
parkeringen bredvid Sigma-huset kommer
att resa sig ett spektakulärt hus med två
torn i stål och glas. 26 våningar högt med
milsvid utsikt över hav och stad. Men nu
närmar sig byggstarten för Docks, JM Syds
högsta byggprojekt någonsin.
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ellt. Det finns ju inte så många riktigt
höga byggnader i Malmö.”
Vintern 2021/2022 är det preliminär byggstart för Malmös nya landmärke, passande nog på samma plats
som Malmösymbolen Kockumskranen en gång stod. Huset får en fasad
av galvad plåt, med träbalkonger och
stora fönsterpartier. Lägenheterna
högst upp i de två tornen, 17 och
26 våningar höga, har stora takterrasser och på femte våningen ligger
en gemensam trädgård för de boen-

M

almö Stad anordnade 2018 en arkitekttävling för bebyggelse på
den så kallade ”hotelltomten” i Dockan. Behovet av nya
hotell hade minskat och istället var
uppdraget ett bostadshus. Fojab arkitekter vann med sitt förslag på ett
särpräglat landmärke som sträcker
sig mot himlen.
För byggnationen står JM region Syd
och i skrivande stund, våren 2021,
pågår förberedelserna för fullt. För
det här är inte ett bygge vilket som
helst.

Beräknad byggstart i vinter

MALMÖS NYA LANDMÄRKE
Metallfasad, glas och
takterrasser gör Docks till
ett spektakulärt landmärke.
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”Vi i syd har aldrig byggt så här högt
förut”, säger Henrietta Lööf, marknads- och inredningsansvarig. ”Men vi
har gott om erfarenhet i resten av bolaget, så det känns tryggt. Vi har byggt
så otroligt mycket i Dockan, så det är
extra kul att göra något så här speci-

HENRIETTA LÖÖF,
marknads- och
inredningsansvarig
på JM.
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de. Efter ca 2,5 år beräknas bygget stå
färdigt och förutom höjden har projektet sina särskilda utmaningar, säger
Henrietta.

Rekordstort intresse
”Det vi kallar ’etableringen’ är alltid lite
svårare när allt är färdigbyggt runtomkring, att få plats med byggmaterial,
bodar och transporter. Det måste vara
säkert och smidigt för byggarna, men
samtidigt med full hänsyn till alla i
området.”

FAKTA DOCKS
Våningar
17 resp 26 st
Lägenheter
157 st
Säljstart
Hösten 2021
Färdigställt
Beräknat 2024

Säljstarten för lägenheterna i
Docks är beräknad till efter sommaren, men redan har över 5 000 intresseanmälningar kommit in till de
sammanlagt 157 lägenheterna. Bland
objekten finns allt från ett penthouse på cirka 200 kvadratmeter till
kvadratsmarta ettor.
”Det lockar människor att bo så
högt och så nära havet. På de översta
våningarna kommer man inte se
kajkanten alls, bara havet”, avslutar
Henrietta. 

”Vi har aldrig
byggt så högt i
Malmö förut.”
Henrietta Lööf, JM

/7

BOSTÄDER

Hyllie
vattentorn

62

m

Kranen

146

m

Kronprinsen

82

m

Docks

80

m

Bron

203

Malmö Live

m

85

m

Torson

190

m

8\

Hemmaliv på nästa nivå
U P P TÄC K D O C K A N S N YA L A N D M Ä R K E
Välkommen till Docks, kvarteret som ritar om Malmös skyline och tillför staden 157 nya bostäder.
Alldeles vid vattnet och med promenadavstånd till det mesta. Nästan alla lägenheter får fler än en
balkong, många med spektakulär utsikt. Sex av bostäderna hör till vårt Premium-koncept och säljs
i en egen etapp. Men oavsett vilket hem som blir ditt, tar Docks hemmalivet till nästa nivå.
Bli VIP-kund och få förtur på jm.se

KRANEN 2 LYFTER

”Alla de andra polisutbildningarna
är avundsjuka på våra fina lokaler”
Peter Baagöe-Larsen
Malmö Universitet

10 \
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Kranen fylls
med liv
och drömmar
Mitt emellan Ubåtshallen och Båghallarna ligger
fastigheten KRANEN 2, byggd 1964 som
utrustnings- och monteringsverkstad för Kockums.
Här svetsades skorstenar och byggdes styrhytter
som transporterades med travers till de väntande
skeppen vid kajen utanför – ett arbete drivet av
framtidsdrömmar om sjöfart och global handel.
Idag är Kranen fortfarande en plats för drömmar,
om än av helt annat slag.

N

är vi träffar projektledaren Cacke Larsson från
Wihlborgs en kylig dag i
april 2021 är stora delar
av Kranen fortfarande
en byggarbetsplats, full av aktivitet. Hit
ska Reproduktionsmedicinskt Centrum
och en logopedmottagning flytta från
sjukhusområdet i höst. En flytt som innebär många avancerade speciallösningar.

Specialbyggda renrum
”Logopeden har höga krav på en bra ljudmiljö och därför har vi tagit in akustikexperter för att bygga på rätt sätt. Och
för Reproduktionsmedicinskt Centrum
bygger vi just nu renrum, med väldigt
specifika krav på ventilation och materialval. Bland annat använder vi innerväggar
i metall för att lokalerna ska kunna hållas
helt rena", säger Cacke.
I oktober tar hyresgästerna över lokalerna och kan börja inreda mottagningarna. Renrummen måste bli färdiga först för
att kunna ”vila” ett par månader medan
alla eventuella föroreningar ventileras

bort. Därefter, någon gång efter årsskiftet kan huset fyllas med besökare som
behöver hjälp med talträning, fertilitetsutredningar eller IVF-behandlingar. Alla
med drömmar om ett bättre liv.

En skjutbana i toppklass
I en annan del av Kranen är huset redan
fullt med liv. Om det skvallrar alla unga
män och kvinnor i polisuniform och
orangea västar som står i grupper utanför ingången och pratar med sina handledare. Här får vi sällskap av Peter BaagöeLarsen, servicetekniker på Malmö
Universitet och allt-i-allo för Malmös nya
polisutbildning som sedan hösten 2019
har sitt hem i Kranen. Han visar oss runt
i de minst sagt speciella lokalerna. Som
enda polisutbildning i Sverige rymmer
nämligen Kranen lokaler för alla polisutbildningens moment, både praktiska och
teoretiska, i samma byggnad.
”Det är nog första och sista gången i
mitt liv som jag bygger en skjutbana”,
säger Cacke Larsson och skrattar.
Just skjutbanan blir också vårt första
/ 11

KRANEN 2 LYFTER

DET VAR DÅ Från 1964 användes
Kranen 2 som utrustnings- och
monteringsverkstad för Kockums.

SKJUTBANAN I Kranen
finns en av Europas
modernaste skjutbanor.

Studenterna och besökarna
till RMC och Logopeden
kommer verkligen fylla den
här gamla byggnaden
med nytt liv.
Cacke Larsson
Wihlborgs
12 \
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FAKTA
POLISUTBILDNINGEN
Drivs av
Malmö Universitet
Startade
Hösten 2019
Antal studenter
144 intagna per termin
Längd på utbildning
2,5 år (varav en termin
som aspirant)

PUBEN I den uppbyggda
pubmiljön övas bland
annat ingripanden vid
krogslagsmål.

stopp under rundturen. Vi passerar
genom en sluss och in i ett stort rum,
långt ifrån den stereotypa bilden av
små bås och runda måltavlor. Här tränas
situationsnära skytte på olika avstånd
och med rörliga mål som kan förses
med bilder av vapen. Ett avancerat ljussystem kan simulera blåljus och ljusförhållanden under alla tider på dygnet. Ulf
Peterson, ansvarig för skytteundervisningen är mycket nöjd.
”Jag skulle säga att vi har en av de
bästa skjutbanorna i hela Europa”, säger
han.

Allt på ett ställe

GREPPSALEN Grepp för att
få en misstänkt
rattfyllierist ur bilen
ingår i utbildningen.

I resten av lokalerna samsas vanliga
lärosalar, datasal, studenternas gym
och personalutrymmen med specialbyggda lokaler för praktiska övningar.
Här finns bland annat en kopia av en
polisstation med förhörsrum och arrest,
en pub, en närbutik och tre olika lägenheter. Det möjliggör realistiska övningar
där studenterna delas in i patruller, får
ett larm och gör uttryckningar till exempelvis krogbråk, butiksrån eller inbrott.
I ett rum bredvid sitter deras lärare och
följer övningen med hjälp av övervakningskameror.
”Det är fantastiskt att ha allting
samlat på samma ställe”, säger Peter
Baagöe-Larsen. ”Jag tror också det är
uppskattat av folk i området att alltid ha
så många poliser på plats. Det är bara
tråkigt att mycket av undervisningen
sker på distans, nu när vi precis hade
kommit igång på allvar.”

En fastighet som skapar liv

INNE BLIR UTE Här byggs en
övningsmiljö med busshållplats och park.
PROJEKTLEDAREN Cacke
Larsson diskuterar
ombyggnationen.

När vi till slut lämnar Kranen är det med
en känsla av att det är en plats där dåtid
och nutid förenas för att skapa en bra
framtid, vare sig det rör sig om möjligheten för människor att bilda familj, individers yrkesdrömmar eller att bygga ett
tryggt samhälle med en välutbildad poliskår. Som Wihlborgs VD Ulrika Hallengren sagt om projektet:
”Här får Kranen nytt liv samtidigt
som verksamheten faktiskt är med och
skapar liv på riktigt. En riktig samhällsfastighet.” 
/ 13

KONTOR

CERTIFIERAS ENLIGT
WELL, NOLL CO2 OCH
MILJÖBYGGNAD GULD

GRÖNA AVTAL MED
HYRESGÄSTER
SOLCELLER PÅ
TAKET

FÖRNYBAR EL OCH
FJÄRRVÄRME

ETT HÅLLBART
KONTORSHUS
FÖR FRAMTIDEN
MED ENTRÉ från Östra Varvsgatan
i Dockan planerar Wihlborgs byggandet
av Naboland, ett kontorshus i sex
våningar med en 500 kvadratmeter
stor gemensam terrass på taket. I
huset kommer stora och små kontor att
rymmas, såväl som gemensamma ytor
och kommersiella lokaler i bottenplan.
Byggstart beräknas under 2022.
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HÅLLBARA
NATURMATERIAL OCH
MYCKET GRÖNSKA

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 arbetsplatser. Vi vill att Dockan ska leva dygnet runt och
därför är vi extra glada att det numera finns 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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Med kärlek
till Libanons
vardagsmat

Det är inte receptet
som är viktigt,
det är kärleken

Att säga att SADOO ISKANDARANI har maten i blodet
är verkligen ingen överdrift. Hans farfar, som också hette
Sadoo, startade Malmös första falafelvagn och den stora
familjen Iskandarani är välkända matprofiler i Malmö än
idag. Men för Sadoo är ändå mammas mat den största
inspirationen. På hans restaurang Laziza serveras grytor,
hummus och tabbouleh, precis som i barndomen.

F
FULLMATAT På Lazizas
buffé finns något för alla.

amiljen Iskandarani flydde
från kriget i Libanon 1985, när
Sadoo bara var 4 år gammal.
I Beirut hade farfar Sadoo en
mycket populär falafelrestaurang och den libanesiska mattraditionen
följde med till nya hemstaden Malmö. Den
ombyggda langosvagnen i Rosengårds
centrum, med den nya, okända maträtten, blev snabbt populär och snart var hela
familjen Iskandarani involverade i familjeföretaget Falafel No 1.
”Jag har också sålt väldigt många falafel
som yngre och jag älskar det”, säger Sadoo,
när vi träffar honom mitt i lunchförberedelserna på Laziza i Dockan. ”Men jag är
sån att jag vill alltid utvecklas. Tanken med
Laziza är att servera libanesisk vardagsmat.
Som ett arabiskt hem där alla är välkomna.”

Fräscha och friska smaker
Laziza öppnade 2011 på Balzarsgatan i centrala Malmö och i augusti 2019
invigdes en andra restaurang i Dockan.
Konceptet i båda restaurangerna är libanesisk lunchbuffé på vardagar och brunch
på helger. Kompletterat med helgrillat
lamm på fredagar.
”Vi har verkligen en bred publik, från
tonårstjejer till jurister och barnfamiljer,
16 \

som älskar vår mat. Vi har faktiskt några
stamgäster som äter här säkert 300 dagar
om året. Det är nästan så man vill säga åt
dem att gå någon annanstans ibland”, säger
Sadoo och skrattar.
Enligt Sadoo är fräscha och friska smaker
typiskt för det libanesiska köket. Persiljan är central som smaksättare liksom
granatäppelsirap och kardemumma i olika
former. Influenserna kommer från såväl
det franska köket (från kolonialiseringen),

DOCKANBLADET 2021

RECEPT
TABBOULEH SOM
PÅ LAZIZA
PERSILJA
MYNTA
TOMAT
GUL LÖK
FINMALEN MÖRK BULGUR
CITRONSAFT
OLIVOLJA
SALT
(KRYDDPEPPAR
ELLER VITPEPPAR)
Hacka persilja, mynta,
tomat och lök fint. Blanda
med bulgur och häll över
citronsaft och olivolja. Låt
stå ca 30 minuter. Salta
strax före servering.

TIPS!
SADOOS 5 BÄSTA
TABBOULEH-TIPS
1

Ha TÅLAMOD, allt ska vara
riktigt finhackat. Men tänk på
att inte hacka persiljan två
gånger, då smakar den järn.

2

Använd finmalen mörk
BULGUR och låt svälla i
salladen istället för att koka
den. Och ta inte för mycket,
det är inte en bulgursallad.

3

Gul lök är traditionellt, men
i säsong kan man också
använda SALLADSLÖK för
en mjukare smak.

4

SALTA inte förrän precis
innan servering, annars blir
din tabbouleh blöt.

5

Sadoo Iskandarani och hans kollega Enis Ileri tar en paus i lunchförberedelserna på
Laziza i Dockan.

andra arabiska kök och urgamla beduinrätter.

Eget sortiment i handeln
Liksom många andra har Laziza haft
det tufft under pandemin. Över 30 %
av platserna i restaurangen har tagits
bort och catering till företag och bröllop

PEPPAR behövs egentligen
inte. Men som tillbehör
till kött kan det vara gott
med lite kryddpeppar eller
svartpeppar i salladen.

minskat. Men Sadoo är ändå optimistisk.
”Vi är väldigt tacksamma för stödet från
våra kunder och vår hyresvärd Wihlborgs
här i Dockan. Och restaurangerna är bara
toppen på risberget, brukar vi säga. Vi
håller precis på att lansera ett eget sortiment till detaljhandeln, med bland annat
hummus och baba ganoush.” 
/ 17

DAM MED TRÄMAST Elisabeth ”Bettan” III.

BÅTLIV

ENTUSIASTERNA
SOM FÅR
BÅTHISTORIEN
ATT LEVA VIDARE
Precis som i de flesta hamnar domineras Dockans marina av
moderna plastbåtar, men det finns undantag. ELISABETH
”BETTAN” III och ASREDUA är två av dem, bägge äldre damer
med mycket historia och många resor i bagaget. För deras nya
entusiastiska ägare är det miljömedvetenhet, arvet och äventyret
som är drivkraften under många hundra timmars hårt arbete.
18 \
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”Vi kan inte bara
hålla på och köpa
nya saker hela
tiden.” Lova Brodin

P

å västra sidan av marinan, nära
Dockans hamnkrog, sticker
en karaktäristisk trämast upp.
Den tillhör Elisabeth III, kallad
Bettan, en 36 fots segelbåt av typen Colin
Archer ägd av syskonparet Lova och Vidar
Brodin. Det breda och stabila skrovet
vittnar om båttypens historia som räddningsfartyg i norska fiskevatten från
slutet av 1800-talet. Idag är Colin Archer
något av en kultbåt, med särskilda regattor för Colin Archer-entusiaster. Det finns
exemplar från början av förra seklet som
fortfarande seglar. Lova och Vidars båt är
en något förminskad fritidsbåtsmodell,
byggd 1985, som de hittade på norska
Blocket.
”Vi har båda varit fascinerade av Colin
Archer länge”, säger Vidar. ”Vi hittade
båten i somras och åkte till Norge för att
segla hem henne i september.”

Mycket jobb att göra

Vidar och Lova Brodin.

Bettan var tidigare ägd av norska sjöscouterna och har bland annat använts
som undervisningsbåt. Det finns med
andra ord ganska mycket jobb att göra
innan det blir dags för sommarens
seglatser. Bland annat ska en ny bom tillverkas och förseglet har behövt lagas.
”Seglet har jag lagat hemma hos mig i
vinter. Det fyller upp rätt bra i en lägenhet
kan jag säga”, säger Vidar.
Bettan är den tredje båten syskonen
Brodin äger. Men någon seglingsbakgrund har de inte.
/ 19

BÅTLIV
ASREDUA I HAMN Skillinge
på Österlen.

”Vi är uppvuxna mitt i den småländska
skogen och seglade aldrig”, säger Lova.
”I vuxen ålder tänkte vi gå en seglingskurs
med vänner, men så insåg vi att det var
billigare bara köpa en båt ihop och lära sig.”

Med engagemang för miljön
Att det är mycket jobb med en traditionell
båt skrämmer inte Lova och Vidar, tvärtom. Och att köpa en gammal båt är ett
mycket medvetet val, säger Lova.
”När man sitter mycket vid datorn i
jobbet är det skönt att arbeta med något
konkret, att vara i stunden. Att köpa
en begagnad båt var självklart för oss,
jordens resurser är begränsade och vi
måste ta vara på det vi har.”
Även i yrkeslivet delar syskonen engagemanget för miljön. Vidar är biolog, Lova
utbildad i teknisk matematik och tillsammans driver de företaget Miljömatematik med syftet att bidra till ett hållbart
matsystem.

NYLACKAT Styrhytten på Asredua
efter ommålning.
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TRÄBÅTSÄGARE Åsa Kalee
och Jonas Lindström.

Drömbåt från Ghana
Men Bettan är inte den enda äldre båten i
marinan. Vid kajen mittemot ligger Asredua, en 45 fot lång tvåmastad motorseglare i trä. Hennes ägare, Åsa Kalee och Jonas
Lindström, åkte ända till England för att
hitta sin drömbåt. Men Asredua har sett
mer av världen än så.
”Hon är faktiskt byggd i Ghana 1959”,
berättar Åsa. ”Beställd av en familj i
London. De brukade segla henne till Saint
Tropez om somrarna, innan de sålde
båten till mannen vi köpte henne av. Vi
åkte dit sommaren 2019 och förälskade
oss direkt.”

En varsam renovering
I januari 2020 var det dags att segla hem
Asredua från England. En professionell
besättning hade rekryterats, men i sista
stund bestämde sig Åsa för att följa med.
Hon som i princip aldrig hade seglat förr.
Det visade sig bli tuffare än hon hade
kunnat ana.
”Naturligtvis hamnade vi i en storm på
engelska kanalen – och sen gick autopiloten sönder. Jag var fruktansvärt
sjösjuk, men det var bara att hugga i och
börja segla. Det var ett väldigt effektivt
sätt att lära känna sin nya båt.”
Väl hemma satte Åsa och Jonas igång
med att ta skepparexamen och restaurera
sin nya båt, både in- och utvändigt. Med
tre barn i familjen uppskattar de utrymmet med ordentliga sovrum till alla och
gott om plats i salongen. Men också historien och all nyfikenhet båten väcker.
”Asredua är en väldigt bra konversationsstartare, vi har haft många trevliga samtal

TILL DOCKAN På väg in i säker hamn.

DOCKANBLADET 2021

med andra båtägare. Och vi har fortfarande kontakt både med säljaren och
familjen som en gång lät bygga henne.”

Påseglad på semestern
I somras var det dags för den första
båtsemestern runt sydkusten och över
till Danmark, en semester som fick ett
inte helt lyckligt slut.
”En av de sista semesterdagarna
blev vi tyvärr påkörda av en tysk, rakt
i aktern. Men Paul Ekdahl på Ekdahls
snickerier i Limhamn gör ett fantastiskt
jobb så i sommar ska hon vara hel igen.”

TRE AV FYRA
BÅTAR I SVERIGE ÄR
AV PLAST
Källa:
Båtlivsundersökningen
2020
72% PLAST
11% ÖVR MTRL INKL GUMMI
8% ALUMINIUM
4% TRÄ
3% (VET EJ)
1% STÅL

Till den här sommaren har både
syskonen Brodin och familjen KaleeLindström gjort upp planer på båtsemester. Lova och Vidar ska segla
till Gotland på en månads kombinerat
arbete och semester och Asredua ska
segla antingen Själland runt eller på
västkusten, beroende på smittläget.
Förutom att bryggsegla i Dockan förstås.
”I framtiden hade det varit roligt att
segla henne till Saint Tropez igen. Eller
varför inte ända till Ghana?” avslutar
Åsa Kalee. 

MOT MALMÖ I januari
2020 seglades
Asredua hem från
England.

”Jonas drömde om en båt och jag
kan projektleda. Tillsammans
kunde vi förverkliga drömmen.”
Åsa Kalee
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BÅTLIV

I HAMN Vidar och Lova Brodin på
sin älskade Colin Archer Bettan.
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Checka in på Dockan Marina
- Malmö Cityhamn

www.dockanmarina.se
+46 703 40 19 18

Vad är på gång i Dockan Marina?
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KV. VÉLO, DOCKAN

Försäljning pågår

Cykelvänligt kvarter mitt i Dockan
I Kv. Vélo bor du med grönskande läge intill kommande Läparken, mitt emellan hav och stad. Försäljning pågår
nu av bostäderna i vår sista etapp! Nyproducerade lägenheter om 1-4 rum och kök, alla med balkong, uteplats
eller terrass. Här har vi satsat helhjärtat på hållbarhet och cyklisterna. I föreningen finns rymliga cykelrum,
servicestation, bil- och cykelpool. Läs mer på peabbostad.se/velo
Boka personlig visning, kontakta: Johanna Flodell, 073-507 70 74, johanna.flodell@fastighetsbyran.se
eller Malin Eriksson, 070-857 28 28, malin.u.eriksson@fastighetsbyran.se

Håll utkik efter våra nya hem
på andra sidan gatan!

Brf Fyrskeppet
i Varvsstaden

I Varvsstadens anrika miljö planerar vi nu för Brf Fyrskeppet, 104 nya
hem om 1-4 rok. Förutom det attraktiva läget nära hav och stad erbjuds här
bostäder med utsikt utöver det vanliga. Sätt kurs mot ett hållbart boende
och följ med oss på resan mot vårt mest klimatsmarta bostadskvarter hittills.

Läs mer och anmäl ditt intresse på peabbostad.se/fyrskeppet

FÖRETAG PÅ MEC
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Digital
teknik för
framtiden
Gamnacke av att hänga
över mobilen. Tonvis av
mat som slängs i våra
mataffärer. Ett digitalt
alternativ till kontanter
som fungerar utan uppkoppling. Det som driver
innovatörena på
CRUNCHFISH att gå
till jobbet är att lösa
mänsklighetens framtidsproblem med hjälp
av teknologi.
grundades 2010
och har haft kontor på Media
Evolution city i Dockan sedan
2103. De började som utvecklare av mobilappar, för ”allt
mellan himmel och jord”, enligt
dem själva. Idag har Crunchfish 24 anställda och tre affärsområden; geststyrning, digitala
kontanter och lösningar för att
minska matsvinn i butiker.

CRUNCHFISH
Grundat:
2010
Antal anställda:
24
Noterat på:
Nasdaq First North

CRUNCHFISH

SKAPAR BÄTTRE HÄLSA

2012
började
Crunchfish
utveckla teknologi inom området geststyrning, d v s att kunna
styra teknik med handgester istället för med touch eller
tangentbord. Just nu finns den
mest aktuella applikationen
i smarta glasögon med AR
(Augmented Reality), där jättar
som Facebook och Microsoft
gör stora investeringar. Med
AR-projicering
i
glasögon
skulle vi kunna ha mobilen i
fickan och ändå läsa mail eller
kolla Facebook med gester i
luften framför oss. Och därmed
slippa ont i nacken av att sitta
lutad över mobilen.

”Geststyrning kan också
användas i publika skärmar,
istället för touch”, säger Joakim
Nydemark, VD för dotterbolaget Crunchfish Gesture Interaction AB, ”Det har inte minst
hygieniska fördelar, vilket

"Vi förutspår vad
som kan komma att
behövas i framtiden
och löser det med
teknologi."
Joakim Samuelsson,
VD Crunchfish
aktualiserats nu under pandemin.”
DIGITALA KONTANTER
FÖR ALLA

Det andra affärsområdet är
digitala kontanter. Att kontanterna är på väg bort är de flesta

överens om, men dagens betalsystem har en stor svaghet –
att det kräver uppkoppling för
kommunikation med banken.
Crunchfishs digitala kontanter fungerar helt oberoende av
nätet.
”I länder som Indien är det ett
jätteproblem”, säger Joachim
Samuelsson, VD för Crunchfish. ”Ett digitalt betalningsmedel som fungerar som kontanter är en fråga om såväl säkerhet
som demokrati, på global nivå.”
MINSKA MATSVINN
MED RABATTER

Det senaste tillskottet bland
företagets innovationer är en
lösning för att minska matsvinn i butiker genom att koppla rabatter med bäst före-datum
direkt i kassasystemet. Att
halvera matsvinnet är ett av
FN:s globala klimatmål och de
stora livsmedelskedjorna har
minskat svinn på agendan. För
att göra skillnad måste man
engagera konsumenterna och
det gör man via rabatter som

VISIONÄRER Joakim Nydemark
och Joakim Samuelsson
på Crunchfish pratar om
framtiden.

belönar klimatsmarta val, säger
Joachim Samuelsson:
”Vi är vana att ta mjölken
med längst hållbarhet, även om
vi ska använda den samma dag.
Det är ju samma pris. Och idag
måste varor med kort datum
märkas om manuellt, vilket är
mycket jobb. Kan man sköta
rabatten för snart utgångna
varor automatiskt skulle mycket
vara vunnet.”
Crunchfish vision är att
skapa teknologi som är anpassad till människan och inte
tvärtom - och på så sätt lösa
viktiga samhällsproblem. Och
en sak kan vi vara säkra på: att
det kommer fler innovationer
från kontoret högst upp i Media
Evolution City. 
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VID KAJKANTEN

Utsikt och utbud
– Den vackra utsikten. Och att
arbeta här med det stora utbudet
av restauranger.

Skyddat mot oväder

Julia Ravn-Holm, arbetande

– Det bästa är att hamnen är
skyddad. När det blåser storm ute på
havet märks det inte här i Marinan.
Bra med tvätt, toaletter och annat
båtägare behöver.
Hans Veenhuizen, båtägare

Välskött hamn
- Här är en fantastiskt fin hamn.
Hamnkapten Anders är bra. Vi brukar
titta på ØRC från våra vänners balkong
– det är roligt.
Anita och Jörn Holgersson,
båtägare

Framåt
- Jag har egentligen ingen relation till Dockan, men jag tycker här
verkar ungt, fräscht och framåt. Min son jobbar här i området.
Britt Frelander, motionär
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VAD GILLAR DU MEST
MED DOCKAN?
Dockanbladet tar en promenad i vårsolen och
fångar några förbipasserande för att höra vad
de tycker är områdets bästa sidor.

Läget som
kuststad
märks här
– Väldigt stort utbud av
restauranger. Här utnyttjar
Malmö verkligen sitt läge
som kuststad. Mysigt.

Det är lugnt
– Här är så lugnt och jag brukar
ta promenader med min dotter
Paulina som sällskap.
Tanja Giegerich, boende

Jan Wätthammar och
Kim Wictorin, arbetande
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HÅLLBART
Svanenmärkning
ger Kv. Vélo
luft under vingarna
Ända sedan start har hållbarhet varit ledstjärnan i Peab
Bostads byggprojekt Kv. Vélo. Här står cykeln i centrum
och, som för alla andra projekt de utvecklar, Svanenmärks
samtliga bostäder. Försäljningen har gått över förväntan
och i början 2023 kan de första kunderna flytta in. Med
andra ord, det rullar på för Kv. Vélo – även om Covid-19
tvingade fram en ny lösning för säljstarten.

F

ör Peab Bostad är hållbarhet en viktig del av verksamheten och en utgångspunkt i alla deras byggprojekt. Det betyder bland
annat att bygga med material som
håller över tiden, sträva efter låg energiförbrukning och använda förnybar
energi samt att bygga med närhet till
kommunikationer och service.

FAKTA KV. VÉLO
Antal lägenheter
144 st
Storlek
34–117 kvm
Pris
1,35–7,20 milj kr
Tillträde
Kvartal 1 2023

THERESE ALEXANDRIS berättar om Kv. Vélo
under den digitala säljpremiären.

Alla nya bostäder miljömärks
En del av hållbarhetsarbetet är att alla
Peab Bostads nybyggnationer miljömärks med Svanen. Det är Nordens
officiella miljömärkning och har funnits
sedan 1989. För att en byggnad ska få en
Svanenmärkning ska höga krav uppnås
inom områdena:
• resurseffektivitet – energi och avfall
• inomhusmiljö
• kemiska produkter, byggprodukter,
byggvaror och material
• kvalitetsstyrning av byggprocessen
• instruktioner för boende och förvaltare

”Det är betryggande
för våra kunder att
vi bygger hållbart.”
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Med hållbarhet i centrum
I Kv. Vélo i Dockan är Svanenmärkningen en del av flera i strategin för
ett bostadskvarter med hållbarheten
i centrum, säger Therese Alexandris,
projektledare på Peab Bostad.
”Vi tror starkt på att det är lönsamt för
oss att jobba hållbart. Vi vill att man ska
kunna leva länge och hälsosamt i våra hus.
Svanen har vi valt eftersom det är välkänt
och skapar trygghet för våra kunder. ”
Svanenmärkt byggmaterial, bostäder
med mycket ljusinsläpp och genomtänkt källsortering är några av kraven
för att uppfylla märkningen. Men Kv.
Vélo har också fokus på kvadratsmarta
planlösningar och biloberoende. Husen
byggs med stora cykelrum, gemensam
bil- och cykelpool och på bekvämt cykelavstånd till både stad och hav.

Digital säljpremiär
Den första etappen släpptes till
försäljning under påsken 2020 och är

slutsåld. Under våren 2021 har de två
sista etapperna släppts och försäljningen rullar på riktigt bra här också.
”Covid 19-pandemin kom ju precis
vid säljstarten för etapp 1 och vi var
väldigt osäkra på hur det skulle påverka intresset. Men under sommaren
släppte det och sedan dess har det gått
över förväntan”, säger Therese Alexandris.
De speciella omständigheterna
gjorde att man fick tänka om snabbt,
vilket ledde till Peab Bostads första
helt digitala säljpremiär. Här streamades både presentationer, rundvandring i visningslägenhet och
frågestund med möjlighet för Peab
Bostad och fastighetsmäklarna att
chatta med intresserade spekulanter.
Nöden är ju uppfinningarnas moder,
som man säger. 
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HÅLLBART
Solceller

Samlade
strålar
Solstrålarna som fångas
upp på Media Evolution
Citys tak sommartid går
direkt till kylanläggningarna i huset, plus till
grannen SVT.

För el-bilisten

Många
laddningsplatser
Det finns en hel del
laddningsstationer
för elbilar i Dockan.
I parkeringshusen
Dockan och Ubåten finns
vardera 12 platser för
elbilar. Och i Fullriggaren
finns 6 laddplatser.
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Så blir redan byggda
hus bättre för miljön
En stor del av bygg- och fastighetsbranschens
klimatpåverkan kommer från befintliga byggnader,
som förhoppningsvis kommer att stå kvar i
väldigt många år till. För att klara klimatmålen
måste därför även byggnader i drift göras mer
hållbara. Hos fastighetsbolaget Wihlborgs pågår
just ett sådant arbete, på flera håll i Dockan.
TILLSAMMANS med driftsansvarige Jan Larsson befinner
vi oss djupt inne i Sigmahuset, dit
den vanlige besökaren knappast
kommer. Här finns driftcentralen,
byggnadens ”blodomlopp”, där
styrning av värme, kyla och ventilation ser till att både människor
och maskiner har ett bra klimat.
Sedan Sigma-huset byggdes
för 20 år sedan har värme och
kyla levererats via fjärrnäten.
Men sedan bara någon månad
tillbaka har de gamla rören och

pumparna fått nytt sällskap.
”Fjärrsystemen är visserligen smidiga ur underhållssynpunkt, men att dela värme och
kyla mellan fastigheter är egentligen inte det mest effektiva.
Särskilt inte i separata system.
Det är därför vi har skaffat den
här”, säger Jan Larsson och pekar
på en ganska liten maskin mitt i
rummet.
Det är en kombinerad kyl- och
värmeanläggning från SCF Ref i
Vislanda, installerad i samarbe-

te med Klimatkyl, som drivs med
el och producerar värme som en
biprodukt av kylproduktionen.
”Kylsystemet är väldigt viktigt
i ett hus som det här”, säger Jan.
”Det finns många serverrum och
dessutom kylbafflar i ventilationen. Vi kommer att köra den nya
pumpen under vinterhalvåret
och sparar en hel del pengar på
det.”
Pumpen kommer inte att ersätta energin från fjärrsystemen,
men komplettera den. Eftersom
den producerar betydligt mer kyla
och värme än den drar i el förväntas energiförbrukningen i byggnaden minska med ca 216 000 kWh/
år, vilket motsvarar uppvärmningen för 21 st villor eller 27 varv runt
jorden med en elbil.

DOCKANBLADET 2021

KRAV FÖR
MILJÖBYGGNAD
IDRIFT
INOMHUSMILJÖ
• kritiska rum, byggnad och installationer
• ventilation
• information till brukare
HÄLSA
• instruktioner för driftspersonal
• rummets funktioner
• fuktsäkerhet

Jan Larsson, driftsansvarig på
Wihlborgs, vid den nya pumpen.

MILJÖCERTIFIERING I DRIFT

Ett annat sätt säkerställa en
mindre miljöpåverkan i existerande byggnader är genom certifiering. Det finns idag flera certifieringssystem för nybyggnation, men sedan 2019 har SGBC
(Swedish Green Building Council)
öppnat möjligheter även för äldre
hus, genom certifieringen Miljöbyggnad iDrift. Förra året blev

Emilia
Johansson,
förvaltare på
Wihlborgs.

Wihlborgs ett av de första fastighetsbolagen i Sverige att certifiera en byggnad, på Ideon i
Lund, enligt Miljöbyggnad iDrift.
I Dockan driver Wihlborgs just
nu två pilotprojekt med byggnader under certifiering, berättar
förvaltaren Emilia Johansson.

”Det är Ubåten 1 med Media
Evolution City och Skrovet 3 vid
Dockplatsen. Men det är bara
början. 2022 ska 80 % av alla
Wihlborgs fastigheter vara certifierade, och på sikt alla.”
Processen innebär mycket dokumentationsinsamling om byggnaden. Från energianvändning
och byggmaterial till instruktioner för källhantering. Certifieringen kräver också en hel
del hyresgästdialog, eftersom
kundernas beteende och verksamheter påverkar hur byggnaden inverkar på klimatet.
”Certifieringen är ett väldigt
bra verktyg för mig som förvaltare. Det är ett sätt att skaffa
kunskap om våra byggnader
och hitta sätt att göra dem ännu
bättre. Och hyresgästerna har
bara reagerat positivt när vi
springer omkring. Ett hållbart
och energieffektivt hus är ju
positivt både för oss, hyresgästerna och miljön.” 

KLIMATPÅVERKAN
• installationer och mätare
• styrning och reglering
• uppföljning och nyckeltal
RESURSER
• utemiljö och återvinning
• avtal, hyresanpassning och samarbeten
SKICK
• sakkunniginventering
• underhållsplan
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DOCKPORTEN

PÅ G Längst ut vid
Dockans hamninlopp
ligger Dockporten.

Snart öppnas
porten mot havet
Längst ut vid hamninloppet, på västra sidan av marinan, är
stora saker på gång. I oktober 2021 flyttar de första invånarna in
i Dockporten och kan njuta av utsikten från bastun på taket.
Och ut mot havet byggs en plats för alla, för vila, umgänge och
inte minst… båtspaning.

ÖRESUND

VÄSTRA HORNET
Landmärke med belysta portaler där
man kan blicka ut över havet.

DOCKGATAN

Planteringar med tall, havtorn,
sedum och prydnadsgräs.
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MARINAN
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Det blir bästa platsen i
Dockan att se ut
över hamninloppet på.
Anders Lindskog,
Hamnkapten

på inflyttning, som är planerad med
start i oktober i år. I fyra etapper ska alla
98 lägenheter få sina nya ägare. ”Vi hade
stomvisning av Dockporten nu i mars”,
säger Therese Alexandris, ansvarig
projektledare på Peab Bostad. ”Alla som
kom var väldigt nöjda med hur det blir och
man såg hur många redan började planera möbleringen i huvudet. Det är alltid en
fantastisk känsla att för första gången få se
sitt framtida boende i verkligheten!”

H

östen 2019 påbörjades byggnationen av bostadskvarteret
Brf Dockporten, längst ut vid
hamninloppet. Nu är det snart
dags för inflyttning. Här ligger
nu ett U-format sexvåningshus klätt i rött och
vitt tegel för att smälta in i närliggande arkitektur. Med en skyddad och grönskande gemensam
gård i mitten och granne med kajstråket. Och så
det mest spektakulära, den glasinklädda bastun
på taket med milsvid utsikt över Öresund.

Närmar sig inflyttning
Lägenheterna är slutsålda sedan länge och de
blivande lägenhetsinnehavarna väntar ivrigt

FAKTA
DOCKPORTEN
Antal lägenheter
98 st
Storlek
35 – 116 kvm
Pris
1,6 – 8,9 milj kr
Tillträde
I fyra etapper från
oktober 2021 till
mars 2022

VÄRMANDE VYER I bastun på taket kan de boende i Dockporten
njuta av utsikten och havsbrisen.

Utsikt vid Västra hornet
Längs långsidan av Dockporten, ut mot
havet, händer också spännande saker.
Här bygger Peab Anläggning, på uppdrag
av Dockan Exploatering, en allmän yta
med bänkar, planteringar och belysning.
Platsen föreslås heta ”Västra hornet” efter
det gamla påseglingsskyddet i betong som
förr skulle skydda kajen från bogserade
båtar på väg in eller ut ur torrdockan.
”Att stå ute på själva hornet och titta på
båttrafiken kommer att bli fantastiskt”,
säger Anders Lindskog på Dockan Exploatering. ”Där kommer båtarna rakt emot
dig innan de svänger av för att fortsätta in i
Dockan.”
På utsiktsplatsen kommer också finnas
höga belysningsmaster och en utsmyckning som ska påminna om den gamla
Kockumstiden. Arbetet beräknas vara
färdigt i januari 2022 och Västra hornet
kommer att gå upp som namnförslag i
stadsbyggnadsnämnden vintern 2021.
Den färdiga platsen blir allmän platsmark
och förvaltas av Malmö Stad. 
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MARINAN
Boka direkt

VAD VORE DOCKAN utan Marinan? Förmodligen ganska mycket
tråkigare. I den gamla torrdockan där en gång gigantiska skepp byggdes
finns nu 190 båtplatser och ett rikt folkliv, särskilt om somrarna förstås.
Det som gör Dockan Marina unikt är närheten till staden med
restauranger och sevärdheter och dessutom placeringen mitt i ett expansivt
område av bostäder och arbetsplatser. Boende i Dockan har förtur till
båtplats och gemenskapen mellan båtägare och boende är stark. Men
många av båtarna i marinan kommer betydligt längre ifrån.
”Många av våra fasta platser hyrs av båtägare från Frankrike, Holland och
Tyskland. Vi har nära till flygplats och är en bra utgångspunkt för segling i
Skandinavien. Det betyder också att vi har många lite annorlunda båtar att
titta på”, säger hamnkaptenen Anders Lindskog.
En vanlig sommar kommer också ca 3 000 gästbåtar till marinan,
med en strid ström av människor nyfikna på Malmö. Under 2020
var siffran förstås betydligt lägre, men i år hoppas vi på en
riktigt solig och trevlig sommar i Dockan Marina! 

BOKA DIN
GÄSTPLATS PÅ
DOCKSPOT.COM
Med ett användarkonto
på dockspot.com kan
du välja och boka en
gästplats i marinan i
förväg. Förutom Dockan
Marina är också många
andra hamnar anslutna
till bokningssystemet,
i både Sverige och
Tyskland.

dockspot.com

MARINAN LADDAR FÖR
EN (FÖRHOPPNINGSVIS)
VANLIGARE SOMMAR

Rent och fint

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 Småbåtshamn erbjuder vi nu
bottentvätt i deras tvättmaskin till rabatterade
priser.
Läs mer på
www.smabatshamnen.se
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BÄTTRE KOLL PÅ
ELFÖRBRUKNING
MED TALLYWEB

SEDAN SOMMAREN 2020 har vi infört systemet Tallyweb
för debitering av el i marinan. Det är ett system som tillåter
självbetjäning och direktdebitering från varje eluttag. För
båtägaren innebär det att eluttaget vid båtplatsen kan sättas
på och stängas av med en personlig kod (bl a för att undvika
olovlig användning) och man kan hela tiden ha koll sin

elförbrukning via telefon eller dator.
Tallyweb används också för betalning av hamnavgift
i gästhamnen och för tillträde till duschar, toaletter och
tvättstuga.

Mer information hittar du på: dockanmarina.se

HÄR!

Nya båtplatser
vid Dockporten

I SAMBAND MED färdigställandet av Dockporten, längst ut vid
hamninloppet på västra sidan, kommer marinan utökas med 14 nya
båtplatser med akterpålar. Platserna blir ca 4 meter breda och 12
meter långa, lämpliga för båtar upp till 35 fot.
Är du intresserad av en båtplats i Dockan?
Gör din intresseanmälan på dockanmarina.se
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