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Nytt från Dockan Marina

Vi är laddade!
Hans Utter, VD Dockan Exploatering:
NYTT ÅR betyder en ny årgång av Dockan-bladet. Och en ny båtsäsong! I
år ser vi med tillförsikt fram emot en säsong utan restriktioner, där vi kan
välkomna både svenska och utländska gäster.
Sedan senhösten 2021 är hamnen nu fullt utbyggd med båtplatser och
bryggor. Längst ute vid inloppet har också ett nytt torg färdigställts, den
perfekta platsen för båtspaning.
Som en av de första marinorna i Sverige har vi nu installerat en laddplats
för båtar. För oss är hållbarhet viktigt och vi vill ligga i framkanten av
utvecklingen. Vi är övertygade om att försäljningen av elbåtar kommer att
öka och då måste infrastrukturen finnas på plats i hamnarna.
Även i resten av Dockan sker mycket just nu. En detaljplan för ytterligare
bostäder, kontor och förskola är nu ute på samråd. Planen innefattar ca 450
nya bostäder en större park samt en förskola i den gamla motorhallen. Ett
bra exempel på att Dockan är ett område i ständig utveckling.
Trevlig läsning!
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MEC 10 ÅR
MR MEC Magnus
Thure Nilsson.

D

et var en gång en ensam konsult som satt i ett rum
på Malmös inkubator Minc. Han hade ett uppdrag:
att utreda framtiden för Skånes kreativa näringar.
Året var 2004, internets barndom och en tid när de digitala
möjligheterna kändes oändliga. Snart skulle all innovation
finnas på nätet och det fysiska mötet ha spelat ut sin roll.
Eller kanske är det precis tvärtom? Tänkte konsulten.

MEC FIRAR TIO ÅR:

En saga om ett hus
i ständig förändring
”The power of place. Det har alltid varit den
bärande idén bakom Media Evolution. Att
när vi sätter människan och mötet i centrum av den digitala innovationen så händer
stora saker.” Det säger Magnus Thure Nilsson, VD för Media Evolution City … och en
gång i tiden den ensamme konsulten.

skeptiska till en början, att konkurrenter
skulle sitta bredvid varandra och alla ha
samma slags kontorsmöbler. Men de som
inte gillar konceptet har flyttat ut ganska
snabbt igen”, säger Magnus.

En förening och ett hus blir till

Ja, många in- och utflyttar har det blivit
genom åren, bland de ca 100 företag som
har kontor här samtidigt. Och det är precis
det som är tanken. 10 år efter invigningen är Media Evolution City fortfarande
ett hus i ständig förändring. Definitionen
av mediaproduktion och digitala lösningar har förändrats och Covid 19-pandemin
har ställt många föreställningar om arbete på huvudet.
Även omgivningarna har blivit annorlunda. Det som en gång var Malmös utkant
förvandlas nu till nya stadsdelar och
fylls med liv. Och på MEC pågår ständiga diskussioner om vad medlemsföretagen
behöver i framtiden.
Hur 10-årsjubileet ska firas? Med en
extra stor invigningsfest förstås. Ja du
läste rätt, på MEC är det invigningsfest
varje år. För en miljö som skapas i människors möten är aldrig densamma från ett år
till ett annat. 

Magnus idé om en plattform för innovation och samarbete ledde så småningom
till föreningen Media Evolution, med backning från kommun, region och universitet
och ett stort antal företag inom media och
digital utveckling som medlemmar. Man
skapade The Conference och Världens
Bästa After Work, som kreativa mötesplatser för människor med gemensamma
intressen.
Tillfälliga möten i all ära, men ambitionen var större än så. I början av 2010talet, när SVT skulle flytta in till stan kom
chansen att tillsammans med hyresvärden
Wihlborgs ta över de gamla Kockumshusen och skapa en plats för co-working ett
öppet och föränderligt hus med både små
och stora företag. Och 2012 kunde Media
Evolution City öppna sina dörrar.
”Vår tanke var själva motsatsen till långa
avtal och slutna kontorsmiljöer. Många var
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Varje fest är en invigningsfest

DOCKANBLADET 2022

100 FÖRETAG
500 ANSTÄLLDA
1 000 PERSONER DAGLIGEN
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MEC 10 ÅR

DÅ OCH NU Blandade bilder från
MECs eget bildarkiv.

Ovidellu ptatur? Agnis
eum quia dictemo
dignia nus aut aut lit
oditatem laccae pore
parum

Ett hus där vad som
helst kan hända
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Doc Lounge har varit
med från början
Under MECs femtonåriga historia har företagen i huset
kommit och gått. Men filmentusiasterna på Doc Lounge har
suttit kvar ända sedan starten, trots att verksamheten både
vuxit och förändrats genom åren. Vi träffade projektledaren
JOHANNA EKVALL och MIKAEL HOLGERSSON, teknisk
administratör, för några snabba frågor om varför Media
Evolution City är den perfekta platsen för dem.
Vad är Doc Lounge och hur
startade det?
Doc Lounge grundades 2006 av
Fredrik Gertten och Gudrun Hauksdottir för att sprida bra dokumentärfilm till fler människor - och
göra det på ett nytt sätt. I annorlunda miljöer och inramat med saker
som samtal med filmskapare, musik,
quiz och kanske ett glas vin. Som
en väldigt liten filmfestival varannan vecka, kan man säga. Idag har
vi Doc Lounge klubbar på 20 orter i
Norden och är även biografdistributör av dokumentärfilm.
Varför flyttade ni till Media
Evolution City?
Ingen av oss var med på den
tiden, men tanken har vi förstått
var att hitta en plattform för fler
samarbeten med andra branscher

och kunna nå ut bredare med våra
filmer.
Doc Lounge har suttit i
Mediaskogen, MECs co-working
space, hela tiden. Varför vill ni
inte skaffa ett ”riktigt” kontor?
Vi älskar Mediaskogen. Det är en
öppen och generös plats där man
får nya impulser hela tiden. Och så
slipper man prata jobb på lunchen
när man sitter med andra företag.
Vad har ni på gång på Doc Lounge
just nu?
Just nu är vi i slutspurten med
att spika höstprogrammet. Vi
jobbar också med ”Hemma hos”,
ett nytt on demand-koncept med
samtal och quiz i kombination med
filmerna. Som på Doc Lounge, fast
hemma.

DOKUMENTÄRTIPS!
Johanna Ekvall rekommenderar JULIA&JAG av Nina Hobert.
Mikael Holgersson talar gott om PUSH av Fredrik Gertten.

/7

BÅTLIV

BÅTLIV

ELBÅTARNA TAR
UT KURSEN
MOT FRAMTIDEN
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För att klara klimatutmaningarna
är omställning från fossila bränslen
i transporter ett måste. Även när
det gäller båtar. De senaste åren
har intresset för eldrivna båtar ökat
kraftigt, något som sätter press på
hamnarna att bygga infrastruktur för
laddning. Och nu har Dockan Marina
fått sin första snabbladdare för elbåtar
– och i JOEL EKLUND sin första
elbåtsägare.

I

DOCKANBLADET 2022

april 2022 kom den nya snabbladdaren för elbåtar på plats i
Dockan. Laddstolpen med betalservice finns vid en separat servicebrygga och kan ladda två båtar
samtidigt.
”Hållbarhetstänk är viktigt för oss i
Dockan Marina och vi ser ju hur elbåtarna kommer starkt. Där måste vi hjälpa till.
Som cityhamn är vi ett attraktivt besöksmål för båtfolk och då vill vi att man ska
kunna snabbladda båten här också”,
säger hamnkaptenen Anders Lindskog.
Den nya snabbladdaren har åtminstone en säker stamkund

”Dieseldrivna
båtar kommer att
försvinna. Förr
eller senare.”
redan, i Joel
Eklund och hans
X Shore EELEX 8000. Hans
båt är den första helt elektrifierade
motorbåten med fast plats i Dockan. Det
är dessutom Joel Eklunds allra första båt
någonsin.
”Jag är verkligen ingen båtmänniska
och har aldrig ägt båt. Men som så många
andra fick jag tid till nya intressen under
pandemin och började bli sugen”, säger
han.

Elbåt eller inget
Sagt och gjort, under sommaren 2020
började Joel Blocket-knarka efter båt.
Men det var något med att köpa motorbåt
som skavde. Och att lära sig segla kändes
som ett för stort steg.
”Jag har ett stort engagemang för hållbarhet och att bränna diesel på nöjesturer
kändes inte rätt. Så beslutet blev: en elbåt
eller ingen alls.”
/9

BÅTLIV

”I låga farter är
det helt knäpptyst
ombord”
I augusti 2021 levererades båten och redan
förra året hann Joel testa gränserna för fart
och räckvidd. Med en fart på 20 knop räcker
laddningen fram och tillbaka till Dragør, har
det visat sig. I riktigt låga farter som 3 knop är
räckvidden väldigt lång, upp till 100 sjömil.
Förutom miljöaspekten och mycket lägre
driftskostnader är det en fantastisk känsla att HAMNKAPTEN
Anders Lindskog
köra elbåt, säger Joel.
”I låga farter är det helt knäpptyst ombord.
Man kan lyssna på musik, prata eller bara

DAGS ATT STÄLLA OM TILL ELDRIFT?
Övergång till el på båtmarknaden handlar inte bara om
snabba elmotorbåtar. Att konvertera inombordaren på sin
segelbåt eller snipa från diesel till el är också ett alternativ.
En av aktörerna Är GSM Electric Greenline som erbjuder
flera olika alternativ för eldrift, beroende på båtmodell och
prioritering mellan drift och fart.
Prisexempel: Konvertering av en Bavaria 36 med batteri
som räcker i ca 6 timmar i 4-5 knop: ca 290 000 kr.
Mer info på gsmelectric.com
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BULLERFRITT Joel njuter av tystnaden.

lyssna på ljuden från havet. Det är en otrolig frihetskänsla. Som att segla, för oss som
inte kan segla. Och utan att det behövs någon
vind.”

Hoppas på fler stationer
Inför årets båtsäsong planerar Joel att ta fler
turer längs kusten, på den danska och svenska sidan - och spana efter hamnar med snabb-

DOCKANBLADET 2022

Laziza väcker
nytt liv i AnXet
laddare. Just en utbyggd infrastruktur, tillsammans med ett bredare elbåtsutbud och
tryggad elförsörjning, ser han som viktiga
förutsättningar för att kunna fasa ut dieselslukande motorbåtar i framtiden.

NYLADDAD Snabbladdaren på plats i Dockan
Marina.

Även Anders Lindskog tror på elbåtarnas
framtid och ser fram emot mindre buller
och avgaser i hamnmiljön. Han hoppas att
många båtägare ska hitta fram till den nya
snabbladdaren i sommar.
”Vi räknar med att en genomsnittlig elbåt
tar ca 2-3 timmar att snabbladda. Alldeles
lagom för en tur på stan eller en långlunch
på någon av våra fina restauranger här i
hamnen!” 

AnXet, tidigare Akvariet,
har som andra festlokaler levt en tynande tillvaro de senaste två åren.
Men nu är AnXet redo att
fyllas med prat, skratt
och klingande glas igen.
I december 2021 tog
grannen Laziza över, en
dröm som blivit verklighet enligt ägaren Saado
Iskandarani:
”AnXet är som hemma för
oss. Laziza har kört catering
hit under många event och
sedan vi öppnade restaurangen vägg i vägg har vi byggt
upp en stabil kundkrets här”.
Med plats för ca 550 minglande gäster och 320 sittande vid middag passar AnXet
för konferenser och företags-

Vi känner att
vi redan har
en bra och stor
kundkrets i
området

Saado Iskandarani.

middagar, men även bröllop.
Sadoo och hans medarbetare tänker sätta maten i fokus
och möta efterfrågan på
växtbaserade alternativ. Han
ser det som ett bra komplement till restaurangerna.
”Nu får vi möjligheten att
kunna ta emot stora sällskap utan att restaurangerna
blir drabbade. Eftersom våra
restauranger drivs på dagtid,
så har det heller inte varit
möjligt med konferenser och
större företagsbjudningar
tidigare.” 
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VID KAJKANTEN

VAD GILLAR
DU ALLRA
MEST MED
DOCKAN?

Bra att bo här
”Det är en fantastisk rörelse
här, med båtar och hav. Ett bra
boende som passar mig.”
Bo Gertsson

Dockanbladet tar en
promenad i vårsolen och
fångar några förbipasserande
för att höra vad de tycker är
områdets bästa sidor.

Amazing!
”Vilket fantastiskt område! Det
är första gången vi är här. Vi
är på väg till Turning Torso och
passerade Dockan.”
Familjen Grama från Rumänien
Ovidiv, Anna, Darius, Cezar

Nära till stan
”Vi har bott på Dockan i 16 år.
Marinan skapar en fin atmosfär. Vi
hade båt här tidigare. Det är också
nära till stan”
Ulf och Carita Larsson

Cyklar hit för lunch
”Här är livfullt men ändå lugnt.
Jag jobbar i stan och brukar cykla
hit för lunch. Faktiskt jobbat på
Kockum Industrier en gång i tiden.”
Mårten Olsson

12 \

DOCKANBLADET 2022

Här kan man gå
långt och länge
”Vi hälsar på mina föräldrar som
bor här,” säger Jonathan. ”Här
är bra att ta långa promenader
med barnvagnen. Fin blandning
av industri och modernt.”
Danielle säger ”Jag saknar bara
en vinbar här” och skrattar.
Danielle Hesarod och
Jonathan Nilsson

Stort utbud
”Jag jobbar i Sigmahuset sedan
några år tillbaka. Det händer
mycket här med nya restauranger
och stort utbud. ”
Anna Flodman
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GAMLA KOCKUMS

Språk och
barnlängtan ger
den gamla verkstaden nytt liv
Mitt i Dockan, granne med Ubåtshallen, står den höga, röda
tegelbyggnad som en gång i tiden var en av Kockumvarvets
monteringsverkstäder. De senaste åren har huset genomgått en fantastisk förvandling och fyllts med nytt liv.
Här samsas blivande poliser med nervösa studenter
på väg till universitets tentamenscentrum. Och sedan
hösten 2021 har även SUS LOGOPEDMOTTAGNING och
REPRODUKTIONSMEDICINSKT CENTRUM hittat hem till
Kranen.

V

år rundtur börjar hos
logopederna på våning
4. Redan i väntrummet
blir det tydligt att en stor
del av patienterna som
kommer till mottagningen är barn. En träbåt att klättra i, tivolispeglar på väggen och gott om leksaker
underhåller innan det är dags att gå in i
något av de ljusa behandlingsrummen.
Enhetschefen Caroline Sundberg visar
runt i lokalerna. Här arbetar 2 sekreterare och 26 logopeder med bland annat
språkstörningar, röstsvårigheter, talträning, dyslexiutredningar, dysfalgi och
problem med artikulation. Tidigare fanns logopedmottagningen både på
sjukhusområdet i Malmö och i Lund.
”Flytten var en möjlighet för oss att
samla det mesta av verksamheten i trevligare och mer ändamålsenliga lokaler.
De senaste åren har ju sjukhusområdet
i Malmö varit en byggarbetsplats, inte
direkt optimalt när man jobbar med tal
och språk”, säger Caroline.
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ENHETSCHEF
Caroline
Sundberg visar
runt.

Funktion och trivsel hos
logopederna

INFRYSNING
Här förvaras
spermierna.

Den nya mottagningen är bättre tillgänglighetsanpassad och här finns gott
om behandlingsrum med noga utprovad
akustik, en inspelningsstudio och rum
med envägsspegel för kvalitetssäkring
och undervisning. I korridorerna hänger
konstverk och färgerna är inspirerade av
närheten till havet. Och vissa av behand-

Vårdlokaler ska
inte bara vara
funktionella.
De måste vara
trevliga också.

MJUKA FÄRGER I fikarummet på
logopedmottagningen.

att flytta, för att få bort flaskhalsarna
med för få operationssalar och mottagningsrum.”

Trivsam miljö för både
spermier och ägg

NYTT LIV Full aktivitet
under mikroskopet.

lingsrummen har till och med havsutsikt.
”Vi trivs jättebra på vår nya mottagning, säger Caroline. En bra miljö ska
inte bara vara funktionell utan också
trevlig, för både personal och patienter.
Och att få jobba så många logopeder tillsammans är väldigt utvecklande för alla.”

Jubileum firades med flytt
En trappa upp, på våning 5, huserar
sedan i oktober Reproduktionsmedicinskt

Centrum (RMC). Även här står barnen i
centrum. Men på ett helt annat sätt. Verksamheten är fokuserad på fertilitetsutredningar och olika former av assisterad befruktning, som IVF och insemination. RMC har funnits sedan 2007 och
har vuxit enormt sedan starten, berättar
områdeschefen Linda Ardemalm.
”Första året hade vi 2 000 patientbesök, nu är vi uppe i 20 000 per år. Det är
därför vi firar vårt 15-årsjubileum med

Kraven på de nya lokalerna var minst
sagt höga. Förutom vanliga mottagningsrum och personalutrymmen krävs avancerade labbmiljöer för att ge ägg och
spermier de optimala förutsättningarna
att överleva.
Ovanpå den gamla monteringsverkstadens mittskepp ligger RMCs hjärta,
IVF-verksamheten. För att hålla lokalerna sterila får vi byta om till engångsoveraller, mössor och skoskydd innan vi
får kliva in genom luftslussen. Här finns
operationssalar, behandlingsrum för
inseminering och rader av maskiner där
nytt liv växer.

Plats för växande behov
I de nya lokalerna finns också plats för
hela RMC att växa. Planen är att kunna
bli kvar här i minst 20 år, säger Linda.
Att efterfrågan på assisterad befruktning ökar ser hon åtminstone delvis som
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GAMLA KOCKUMS
PASSANDE LAMPA Områdeschef Linda
Arnemalm med en utvald detalj.

en konsekvens av vår ändrade livsstil,
samtidigt som fertilitetens biologi är
densamma.
”Att sprida kunskap om fertilitet är
en viktig del av vårt uppdrag. I skolan
pratar man mycket om att skydda sig
från graviditet, men mindre om att det
blir svårare att skaffa barn ju längre
man väntar”, säger hon.
Personalen på RMC trivs bra i Dockan och patienterna uppskattar närheten
till kollektivtrafik och parkeringsplatser. Huruvida de nya lokalerna har de
perfekta förutsättningarna för reproduktion är ju lite dock för tidigt att uttala sig om, när vi är på besök i april 2022.
Det dröjer ännu några månader innan
de första Dockan-bebisarna kommer att
födas. 

FRISÖRER PÅ
VÄG TILL JOBBET

NÄR HÅRET VÄXT för långt är det aldrig långt till närmaste
frisör i Dockan. Här stötte vi på några av dem på väg till salongen:
Nelly och Kadir från Sax and the city samt Renata som driver Sax
på hamnen.
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Frisörer på Dockan:
•Avantgarde Studio................................Isbergs gata 22
•Klippolek......................................................Krankajen 20
•Menka´s Hår....................................Hallenborgs gata 17
•Sax and the City.....................................Isbergs gata 8b
•Sax på hamnen..............................Östra Varvsgatan 5

MALMÖ – DOCKAN

Docks
Vissa lever vanligt, andra lever upp. Docks 26 våningar och iögonfallande
arkitektur ger dig en tydlig identitet i Västra hamnen. Men framför allt
ett hem som tar hand om dig. Här bor du med ständig närkontakt till
såväl himmel och vatten som Malmös stadssiluetter och storstadsliv.
Lägenheterna karaktäriseras av generösa planlösningar, med stora
fönsterpartier, rymliga balkonger och rejäla takterrasser.
Bli VIP-kund och få förtur till kommande etapper.

LÄS MER OM DOCKS PÅ JM.SE
VÅRA BOSTÄDER I DOCKS FÖRMEDLAS AV BJURFORS NYPRODUKTION
Mikael Green, fastighetsmäklare, 040-608 30 87 | Thim Falk, fastighetsmäklare, 070-164 19 19

BOSTÄDER

DOCKS:

Nu reser sig
Malmös
nya skyskrapa
Det händer stora saker på tomten bredvid Sigma-huset
i Dockan. Det varit en helt vanlig parkeringsplats ska
förvandlas till ett av Malmös allra mest spektakulära
bostadshus. Med sina 79 meter och 26 våningar kommer
Docks att förändra stadens skyline och Kronprinsen,
Turning Torso och Malmö Live får sällskap av ytterligare
ett höjdarhus. För byggherren JM väntar många
utmaningar i detta gigantiska bygge, fram till den
planerade inflyttningen i början av 2025.
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BOSTÄDER

”Att så många
redan bor och
arbetar här gör
också kommunikationen om bygget
extra viktig”
Henrik Ljungfelt,
projektledare JM

D

et är en blåsig och regnig
dag i början av april 2022
när vi träffar JM:s projektledare Henrik Ljungfelt
vid byggplatsen i Dockan. Strax intill arbetar sig grävmaskinerna neråt till det som ska bli ett underjordiskt garage och förbereder för de runt 500
pålar som behövs för att stötta huskroppen.
Som alltid i Dockan har markarbetet sina
särskilda utmaningar.
”Den gamla kranbanan till Kockumskranen har vi fått plocka bort resterna av. Och
förstås finns alltid utmaningen med grundvatten, så här nära havet. Men vi har ju varit
med förut”, säger Henrik Ljungfelt.
Det kan man verkligen säga. JM har byggt
de flesta bostadshusen runtomkring och kan
det där med att bygga i Dockan. Och även om
Docks är JM Syds högsta bygge hittills finns gott
om erfarenhet inom bolaget. Bland annat från
Kista Torn i Stockholm, 35 våningar högt.

Bygglogistik med utmaningar
Docks är ett s k in-fill projekt och att alla
tomter omkring är bebyggda gör bygglogistiken lite extra knepig.
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FAKTA
DOCKS
Höjd
79 meter
Våningar
26 och 17
Antal lägenheter
157
Storlekar
34 – 201 kvm
Beräknad
inflyttning
Från första
kvartalet 2025

DOCKANBLADET 2022

Fakta

Hur hög
är en
skyskrapa?

PROJEKTLEDAREN Henrik Ljungfelt
med koll på läget.

”Allt material som kommer in måste upp
direkt”, säger Henrik. ”Att så många redan
bor och arbetar här gör också kommunikationen om bygget extra viktig. Vi vill ta så
mycket hänsyn som möjligt.”
Efter sommaren ska stommen börja resas
och Docks växa till sina imponerande 79
meter. Som mest kommer runt 80 byggarbetare att arbeta här, med vinden och den höga
höjden som nära arbetskamrater.

Design som minner om
skeppsbyggen
”Husets själva grundform är ganska enkel”,
säger Henrik. ”Det som skapar den unika
arkitekturen är reliefverkan från balkongerna som varvas mellan öppna och inglasade. Det skapar ett unikt uttryck, och bidrar
till fantastiska boendekvaliteter. Det känns
väldigt motiverande för alla inblandade att
jobba med ett projekt som detta.”
Intresset för att bo i Docks har hittills varit
enormt. De flesta släppta lägenheterna är
bokade. Diskussioner pågår med intressenter
till café- och restauranglokalerna i bottenplan och utanför Docks kommer kommunen
anlägga en gångfartsgata med sittmöjligheter
och plats för fartyg att lägga till.
I början av 2025 planeras de första boende flytta in. 

Det finns ingen officiell
regel för hur högt
ett hus ska vara för
att kallas skyskrapa.
Man brukar säga att
byggnaden ska höja
sig märkbart över
omgivningen och vara
indelad i våningsplan
som går att vistas i
(alltså inte radiomaster
och Eiffeltornet till
exempel).
Home Insurance
Building i Chicago
(bilden) brukar räknas
som världens första
skyskrapa. Den invigdes
1885 och var 42 meter
hög.
I Sverige var Kungstornen i Stockholm
först (1924) och idag är
Turning Torso landets
högsta skyskrapa.
Högst i världen är Burj
Khalifa i Dubai med 828
meter och 163 våningar.

FILM Se arkitekterna
Joachim Lundqvist
och Stefan Johansson
berätta om tankarna
bakom Docks.

/ 21

FÖRETAG PÅ DOCKAN

De gör Dockan
lite godare
de flesta som väldigt mycket jobb. För att inte tala om
att ha flera stycken. Men
det skrämmer inte krögaren
Joanna Harty. Tvärtom, att
öppna nytt är något av det
roligaste hon vet.
”Jag älskar hela processen, att hitta en lokal, välja
koncept och dra igång alltihop. Och att få träffa alla
trevliga människor, det
är det bästa med att driva
restaurang”, säger Joanna.

Många känner säkert
Joanna Harty och hennes
man Rickard Nilsson som
paret bakom Dockside
Burgers vid Dockplatsen,
Waynes Coffee Västra
Hamnen, och, fram till
förra sommaren, strandbaren Vibes vid Scaniabadet. Men suget efter
att starta nytt stannade
inte där. Sedan augusti 2021 driver de också
Ubåtshallen Restaurang
& Catering,där de bjuder
på svensk mat med en
modern touch.
ATT STARTA och driva en
restaurang verkar nog för

Att få träffa
alla trevliga
människor, det är
det bästa med att
driva restaurang.
22 \

HAMBURGARE MED BÄSTA
KÖTTET
Efter att ha startat Waynes
Coffee Västra Hamnen,
varit hotelldirektör för
Hotell OhBoy och tagit över
strandbaren vid Scaniaba-

ren startade Joanna Dockside Burgers vid Dockplatsen 2019, tillsammans med
sin man Rickard. De hade
spanat på lokalen ett tag
och tyckte att det saknades
en riktig hamburgerrestaurang i Dockan, med svenskt,
hängmörat kött från gräsbetande kor.
FRÅN STRANDBAR TILL
UBÅTSLUNCHER
Fullt upp, med andra ord.
Men 2021 bestämde sig
Joanna och Rickard för att
sälja strandbaren Vibes.
”Det är svårt att få ihop
det med personalen när
man är beroende av väder
och bara kan ha öppet på
somrarna. Dessutom hade vi
en del problem med skadegörelse.”
Därmed kom också suget
att öppna nytt tillbaka. När
restaurangen i Ubåtshallen blev ledig slog paret till
och i augusti 2021 öppnade
de sin nya lunchrestaurang.

Tillgången till ett större kök
och lokaler som passar till
fest öppnade också möjlighet att satsa på cateringverksamhet.
START I TUFFA TIDER
Att öppna lunchrestaurang
mitt under en pandemi har
förstås varit tufft, många
har jobbat hemifrån och
universitetet varit stängt.
Men för Joanna och Rickard är det ändå värt slitet.
De bor själva i området och
vill satsa här, både för glädjen i att känna sina kunder
och för att få ihop familjelivet. Men nu får det väl ändå
räcka med restauranger för
ett tag?
”Det vet man aldrig,
dyker det upp något kanske
vi inte kan låta bli”, säger
Joanna och skrattar. 

RICKARD NILSSON poserar i
restaurang Ubåtshallen.

Här bor en vinnare!

ANNONS PEAB

Vi vill att fler ska hitta hem. Hitta sig själva och leva sina liv. Hitta sin hemkänsla, i sin bostad men också i sitt kvarter
och i sin stad. Vi vet att människor är olika, har olika drömmar och behov. Då kan inte alla bostäder se likadana ut,
och ligga på samma adress. Därför strävar vi efter att utveckla bostäder för fler. Från norr till söder. Högt och lågt.
Stort och litet. Vi hjälper dig att hitta hem.
Peab Bostad har fått pris: Nöjdast kunder 2021. Ett finare erkännande kan man knappast få.
Letar du efter en ny drömbostad? Du hittar den på peabbostad.se

NYINFLYTTADE

Familjen som
flyttade (ännu)
närmare havet
För familjen Lindblad är närheten till havet,
den egna båten och lugnet den ultimata vägen
till livskvalitet. Samtidigt som närheten till
pendeltåget och bekvämligheten med en
nyproducerad lägenhet utan trädgård och
renoveringsbehov gör livet enklare under
intensiva småbarnsår. I DOCKPORTEN som
Peab Bostad producerat hittade de allt de sökte,
bara ett par kvarter från sin gamla bostad.

I

slutet av oktober 2021 stod de
röda och vita tegelhusen i Brf
Dockporten redo att börja ta
emot sina nya invånare. En av
de första familjerna att öppna
porten till sitt nya hem var Magnus
och Madelene Lindblad och barnen
Lukas och Truls. Men flyttlasset gick
inte särskilt långt. När paret flyttade
till Malmö 2016 var det i Dockan de
valde att slå sig ner.
”Jag hade pendlat hit ett tag och
brukade springa i Dockan. Det är så
fint här och när Madde kom ner blev
hon såld direkt. Så när vi behövde
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BRF DOCKPORTEN
Byggherre
Peab Bostad
Antal bostäder
97 st
Färdigställt
Oktober 2021
Unikt
Gemensam bastu på
taket

HELA FAMILJEN Magnus Lindblad, 38 år,
pilot. Madelene Lindblad, 34 år, IT-konsult
Lukas, 4,5 år. Truls, 1,5 år.
större kändes det helt självklart att stanna kvar här”, säger Magnus.
LJUST OCH ÖPPET
När vi hälsar på i familjens ljusa femrummare är det snart dags för fredagsmys.
Den öppna planlösningen har köket som
naturlig samlingspunkt, med bekväm
närhet till sönernas lekrum. De stora
fönstren maximerar havsutsikten och
från den stora balkongen har man full
koll på alla båtar i hamnen. Inklusive
familjens egen daycruiser.
”Det är så lyxigt att bo så här”, säger
Magnus. ”Att bara kunna packa en
matkorg, gå ner till båten och sticka till
stranden i Lomma en sommardag”.

DOCKANBLADET 2022

LJUS OCH RYMD
Familjen Lindblad i
nya lyan.

TID ÖVER TILL FAMILJEN
När familjen Lindblad först flyttade
in i Dockporten var de ganska ensamma. Men nu är nästan alla familjer
inflyttade och det finns gott om andra
barn i huset för Lukas och Truls att
leka med. Att bo i lägenhet i stan med
småbarn ser Magnus och Madelene
bara fördelar med.
”Många av våra kompisar har skaffat hus. Men vi uppskattar att slippa
trädgård och renovering just nu. Det
får kanske komma sen”, säger Madelene. Och för Magnus, som är pilot
och pendlar till Kastrup ger gångavstånd till tåget mer tid över till familjen. Och grillning på balkongen. 

DOCKPORTEN By the sea!

I LEKRUMMET Lukas och Truls kör på.

BALKONGHÄNG
Full koll på den
egna båten.
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TRIMARANEN

Den gula ”sköldpaddan” ger Janne
rätta fartkänslan
Han har seglingen i blodet och en särskild kärlek till
kolfiber och höga hastigheter. I sin solgula trimaran kan
JANNE ÖSTERMAN maxa seglingsupplevelsen och med
en maxfart på över 25 knop blir även en fartgalning som
Janne tillfredsställd.

I

OMBORD Janne på sin
nyinköpta trimaran.

ngen som promenerar i Dockan marina under sommaren
kan missa den Farrier trimaranen vid kajen. 32 fot lång, med
ett kappseglingsförflutet och ett
rykte om att vara ett av Sveriges snabbaste segelfartyg, är hon knappast en båt
som passar alla. Men för Janne Österman är det en dröm som går i uppfyllelse.
Janne är uppvuxen i Pargas skärgård
nära Åbo i Finland och har alltid haft båtar
och segling som en central del av sitt liv.
I slutet av 90-talet, efter flytten till Sverige, köpte han sin första egna segelbåt, en
Albin Viggen, och 2017 blev han ägare till
en trimaran för första gången.

Med kärlek till höga farter
Men vad är så speciellt med trimaraner
egentligen? Det är knappast den bekvämaste båttypen för familjesemestrar och
kräver hårt arbete när man som Janne ofta
seglar ensam.
”Jag har alltid gillat saker som kan gå
fort”, säger Janne och skrattar. ”Men helst
utan motor och gärna i kolfiber. Vare sig
det är en tävlingscykel eller en vindsurfingbräda eller en väldigt snabb segelbåt.”
När Janne sålde sin förra trimaran hade
han egentligen tänkt fokusera på vindsur26 \

fingen och lägga båtplanerna på hyllan.
Men när han av en slump fick veta att båten
”Today” från den Nya Zeeländska tillverkaren Farrier var till salu 2020 kunde han
inte låta bli att slå till.

Inga planer på att tävla
Tävlingslust är inget som driver Janne,
snarare lusten att segla och friheten att
upptäcka nya öar och hamnar i en båt
med bra räckvidd. Därför gör han också
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Jag gillar saker
som går fort.
Helst utan motor.

FAKTA
TRIMARAN
En trimaran är en båttyp
med ett huvudskrov och
två mindre skrov (till
skillnad från katamaraner
som har två lika stora
skrov). De flesta
trimaraner är segelbåtar,
men kan också vara
motordrivna.

FÄRGKLICK Här ligger trimaranen i
Dockan Marina.

vissa ombyggnationer i båten, för att
inte behöva en tävlingsbesättning på 4-5
man för att kunna segla och för att ha det
rimligt bekvämt ombord.
”Visst är det en tävlingsbåt i grunden,
som ska vara så lätt som möjligt. Men det
är ändå plats för 4-5 personer att över-

natta ombord och en rymlig sittbrunn att
sitta och äta i”, säger Janne.
Den gula färgen kommer Janne
förmodligen att behålla även i framtiden. Men namnet tänker han byta ut
till samma som hans förra båt. Kelóna,
inspirerat av det grekiska ordet för havssköldpadda. Även om det kan verka vara
ett synnerligen illa passande namn för en
av Sveriges snabbaste segelbåtar. 

En trimaran kan i
allmänhet segla i
högre hastighet än en
enskrovsbåt, eftersom
den lätta vikten och de
smala skroven ger lägre
vågbildningsmotstånd.
Bredden ger också
möjlighet att ha större
segelyta och vissa
trimaraner är utrustade
med bärplan som ger ännu
högre hastighet i kraftig
vind.
Källa: Wikipedia
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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 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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På nytt
uppdrag
av Region
Skåne
I sep 2022 öppnar
Västra Hamnen Vårdcentral i Nordeas gamla
lokaler på Isbergs Gata
3. Vi fångade chefen
Suzi Gobjerg mitt i
ombyggnationen för
några snabba frågor.
NI DRIVER redan en vårdcentral i Malmö, i Hyllie. Varför
vill ni öppna i Dockan?
Vi satsar i expansiva områden
som har en bra infrastruktur. Närheten till centralen,

VÄSTRA
HAMNEN
VÅRDCENTRAL
Anställda:
30 st
Behandlingsum:
10 st
Öppnar:
September 2022

"Vi kommer bland
annat ha en hög
tillgänglighet med
öppet alla dagar
8-21."
Suzi Gobjerg,
Verksamhetschef
parkeringshus och apotek gör
Dockan till ett bra område för
oss.
Vad skiljer er från andra
vårdcentraler?
I Danmark finns en längre
tradition av privata vårdkliniker och vi tar med oss mycket
av danska rutiner och metoder i driften. Vi kommer bland
annat ha en hög tillgänglighet

NYBYGGARE Imran Sarwar, Distriktsläkare, Suzi Gobjerg, Verksamhetschef,
Adam Ludwiszewski, Leg. Fysioterapeut, Sara Svensson, Leg. Läkare.

med öppet alla dagar 8-21 (och
förhoppningsvis ännu längre
senare).
Hur byggs lokalerna om för
att passa era behov?
De gamla banklokalerna har
blåsts ut fullständigt. Vi har

ett väldigt gott samarbete
med arkitekten och med Wihlborgs, som har tidigare erfarenhet av att bygga vårdlokaler. Det kommer att bli högt i
tak och en lugnande grön färgsättning.

När blir det klart och hur
många ska arbeta här?
Vi kommer att ha 10 behandlingsrum och ca 30 anställda i den nya hälsocentralen.
Planen är att verksamheten
ska vara igång den 1 september. 
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GÄSTHAMNSDAGEN

EN DAG MED
SVERIGES GÄSTHAMNAR

Julija Jaunrodzina presenterade
projektet Destination East Baltic
Sea, ett samarbete mellan
gästhamnar i Lettland och
Estland för att höja intresset
för båtturismen i östra delen av
Östersjön. Hon ville särskilt lyfta
fram hur en trivsam hamn lockar
alla turister, inte bara båtfolket.

Den 24 mars kastade medlemmarna i Riksföreningen
Gästhamnar Sverige loss för årsmöte i Dockan Marina.
Det blev en dag fylld av inspirerande föreläsningar, mingel
bland utställande leverantörer, firande av föreningens
20-årsjubileum och en hel massa hamnsnack förstås!

I pauserna mellan föreläsningarna fanns
gott om tillfällen för medlemmarna
att utbyta hamnerfarenheter. Rickard
Andersson med kollega från Nynäshamns
Gästhamn ser fram emot den kommande
båtsäsongen, med förhoppningsvis fler
utländska båtgäster nu efter pandemin.

Klas Hjärtstam, ordförande i
Riksföreningen Gästhamnar Sverige.

”De senaste två åren har varit en tuff
tid för många av våra medlemmar
och vi på RGS har stöttat så mycket vi
kan”. Det säger generalsekreteraren
Dick Netterlid som kan glädjas åt
ett stigande antal medlemmar som
stöttar föreningens aktuella arbete
med bland annat marknadsföring och
hållbarhet.
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FAKTA RGS
Branschorganisationen för
Sveriges gästhamnar
Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) är
en oberoende branschorganisation för Sveriges
gästhamnar. Syftet med föreningen är bland annat
att stödja och företräda branschen, bevaka och
påverka gästhamnsutvecklingen och att arbeta med
marknadsföring. Det är också RGS som klassificerar och
godkänner Sveriges gästhamnar.
Föreningen organiserar idag 400 officiella gästhamnar.
Det motsvarar 85 % av alla gästhamnar i Sverige.
RGS ger varje år ut Gästhamnsguiden som samlar
information om Sveriges gästhamnar. Den delas ut bland
båtägare via gästhamnskontoren och till alla medlemmar
i Svenska kryssarklubben. Guiden finns också i digitalt
format.
Aktuella frågor som RGS driver just nu är:
• från 25 % till 12 % moms för gästhamnsavgift
• marknadsstrategi för Sverige som maritim destination
• digital utbildningsplattform
• hållbarhetsstrategi för svenska gästhamnar
Mer information finns på www.gasthamnarsverige.se

”Malmö är inte en stad, det
är en attityd.” Så inledde
Malmös kommunalråd Andreas
Schönström sitt föredrag där
han bland annat berättade om
byggande av den nya stadsdelen
Nyhamnen. Där är öppenheten
mot havet fokus och anpassas för
kommande havshöjningar med
bland annat översvämningsbara
parkytor.
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GÄSTHAMNSDAGEN
Fakta

Frivilliga
sjöräddare
sedan 1907

HÄR BEHÖVER INGEN
VARA SJÖRÄDD
Allt slutade lyckligt för mannen överbord när
Sjöräddningssällskapet demonstrerade sin nya båt i
Dockan Marina.

Svenska sjöräddningssällskapet är en ideell
organisation med 74
räddningsstationer
och fler än 260
räddningsenheter
längs Sveriges kuster
och i de största
sjöarna. 2 400 frivilliga
sjöräddare står beredda
att rycka ut, inom 15
minuter när larmet
går. Enheter från från
sjöräddningssällskapet
är med i ca 90 % av all
sjöräddning varje år.
Sjöräddningssällskapets
verksamhet finansieras
av företagsgåvor,
donationer och
medlemsavgifter från
143 000 medlemmar.
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ANNONS marinan

Checka in på Dockan Marina
- Malmö Cityhamn

www.dockanmarina.se
+46 703 40 19 18

Vad är på gång i Dockan Marina?

Nu har vi
snabbladdare
för elbåt.

MARINAN
Bekvämt

Cykel ingår
När du har parkerat
båten och betalat
gästhamnsavgiften, kan
du hämta ut en cykel på
hamnkontoret (i mån av
tillgång).

Byt en
bok
Det finns en
bokhylla på
hamnkontoret
där du kan byta
böcker.

InfoPoint

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

Rent och fint

DOCKANS
BÅTTVÄTT
LIGGER I
... LIMHAMN
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
kranlyft, spolplatta
och bottentvätt i deras
tvättanläggning till
rabatterade priser.
Läs mer på
www.smabatshamnen.se
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Prova elbåt i Marinan
CARISMA YACHS importerar elbåten Carisma till
Skandinavien (Sverige, Norge, Danmark) och
kommer att ha en provbåt liggande förtöjd vid
en flytbygga i Marinan i sommar. Båtmodellen
Carisma kom till Sverige för fyra år sedan. Den
är från Nederländerna, tillverkas i Polen och
påminner om en kanalbåt med stor tross. Båten
har sittplatser för många och ett bord i fören.

Ägaren till Carisma Yachts, Martin Lundh,
hälsar att provbåten kommer att vara utmärkt
med en stor flagga och är tillgänglig för båttur
när säljare är på plats. Båten finns i 14 olika
modeller och modellen i marinan är en av de
mest sålda. 

ÅRET RUNT
DOCKAN MARINA håller hamnen öppen hela året och
arbetar aktivt med konceptet ”båten i sjön året runt”.
Hamnen har goda förutsättningar för att hålla isfritt
under vintersäsongen. 
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GÄSTHAMNSGUIDEN
– ETT MÅSTE FÖR ALLA
UPPTÄCKSRESANDE
Gästhamnsguiden är gratis och finns på
Hamnkontoret.

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.

I juni 2022
kommer cafébryggan vid
sushirestaurangen Asuka
att bytas ut mot
en flytbrygga.

m
ot.co

I sommar kan du hyra en eldriven
flotte i Dockan. Med soldäck och
bord för upp till 12 personer blir det
en härlig tur på Malmös vatten. Så
småningom kommer även en elgrill
att finnas ombord.

BÄTTRE
FLYT

sp
dock

ELFLOTTE, NÅGON?

www.bookaboat.se

DOCKANS HAMNKROG
SATSAR PÅ
MOTORBURNA BESÖK

Om du besitter ett åkdon utöver det
vanliga, bör du ta dig till Dockans
Hamnkrog i sommar. Varannan
onsdag kl 17.00 utlovas mat, dryck,
musik och motorsnack såklart. Så
här såg det ut för två år sedan:
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Båtplatser och gästhamn mitt i city! - dockanmarina.se
D2 ~ D26

A5 ~ A94

D1
C8

B 7,50

C7

B 5,50

C6

A3

A0

B 5,50

C5

B 6,00

C4

B 6,00

C3

B 6,00

C2

B 7,50

A4

3,50

A1

3,50

Sigmabryggan
3,50

75

3,50

Snabbladdare för elbåt

B2

Max 10min
Gästhamn
3,50

77

2,75

B1

B0

43

74

B3
B4

3,50

59

75

3,50

C0

––– 18m –––

C1

– 10m – –––– 20m ––––

TV-trappan

44

6

66

2,75

1

57

83

47

3,50

56

36

Hamnkontor, toaletter,

37

karta

23
32

75

och betalautomat.

3

88

3,50

P-huset Dockan
Levino skrädderi
Busshållplats
Media evolution city
Finanshuset
Utomhusparkering
malmobybike.se (cykeluthyrning)
P-huset Ubåten
Forenom Apart Hotel
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Matfabriken
Coop
Multiform - Kök|Bad|Garderob

36
37

ICA Maxi (1000m)
Systembolaget (1000m)

62

3,50

79
10

9

14 18

12 34
7

53
75

16
39

51
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Cosmetics & Beauty
Smood Naprapat
Folktandvården Skåne
Capio citykliniken
LloydsApotek
Estetica Kliniken
Malmö Tandvård
Nordic Hair Clinic
RMC Logopederna
Region Skåne (ingång 11F)

Snabbladdare för elbåt
Grillplats
Toalett för gästseglare
Hamnkontor, toaletter, tvätt, dusch, betalautomat
Servicebrygga med latrinapump
Gästhamn
Cafébrygga
FRISÖRER
Gästplats (25m lång)
38 Avantgard Studio
& Sund Hud
FASTIGHETSMÄKLARE
39 SAX and the CITY
27 Bjurfors fastighetsmäklare
40 Menkas hår
82 Sax på hamnen
83 Klipp & Lek

Yttre hamnen

8
38
84
73
11
68

40
82

Kaj 24
62
85

19

17
23

61

55

HÄLSOVÅRD

11
43
44
45
66
69
71
77

Kaj 31

52

Vårt Kök - provsmakningsbutik

DOCKAN MARINA

65

5

69

23

23

7
51
52
53
55
59
61
73
88

45
64

89

86

BUTIKER

17
32
34

2
71

4

SERVICE

19
21
23
24
60
75
79
86
87

tvätt, dusch

60

2,75

21

27

80
24

23
23

87

Buss till Malmö city, Malmö C
Buss till Turning Torso och och Köpenhamn
Västra hamnen

INFORMATION
3

6
33

Malmö Universitet,
Polisutbildningen
Gröna Dockans förskola
Mercedes Benz

47

Turning Torso (1 000m)

65

Infopoint - turistinformation

FRISKVÅRD
30
38
64

S.A.T.S
Avantgard Studio & Sund Hud
Malmö Seglarskola

KULTUR
56
57
74

Skånes dansteater
Kunskapsgymnasiet
Konstföreningen Penseldraget

RESTAURANG/CAFÉ
2
4
5
8
9
10
11
12
14
16
17
18
62
68
80
84
85
89

Asuka - Sushi, Burrito & Noodles

Dockans Hamnkrog
Event & restaurang Glasklart
Mixan.se
Doc Piazza
P2
La Soupe
Dockside Burgers & Bar
Laziza
Grytan
Matfabriken
Zen thai
Vårt Kök Orkla
Vina Food & Sushi
Restaurang SPILL
Holy Greens
Miamarias
Restaurang Ubåtshallen

