
Reception
Tel 040-32 10 07 
Bemannad vardagar kl 08.00-16.30

Post/paket service
Receptionen hjälper till med  posthantering och franke-
ring. Egen postbox – lämnar och hämtar post.

Postadress: 
Företagsnamn, Attn Namn
Medeon Science Park, 205 12 Malmö

Fastighetsservice: www.medeon.se/service
Fastighetsvärdar Robert Nilsson, Stefan Carlén  och 
Victor Månsson.

Serviceanmälan
Om du behöver anmäla fel eller serviceärenden gör du 
enklast detta via Wihlborgs kundportal. 

Saknar du inloggningsuppgifter kontaktar du  din fastig-
hetsvärd. Har du redan inloggningsuppgifter går du direkt 
till  www.minasidor.wihlborgs.se

Nycklar och passerkort: www.medeon.se/service
Behöver ni hjälp med att beställa fler kort eller nycklar 
hjälper vår fastighetsvärd Stefan Carlén till med det.

Hyresavtal: www.medeon.se/service
Tecknas via Medeon genom fastighetsägaren Wihlborgs 
Fastigheter AB.  Har ni frågor om er hyresavi finns det 
kontaktuppgifter på avin.

Medeon – forskningsparken för oss inom life science

PRAKTISK INFORMATION

för Medeonföretag & verksamheter

https://minasidor.wihlborgs.se/mina-sidor/logga-in
https://www.medeon.se/sv-se/vara-tjanster/medeon-service/
https://www.medeon.se/sv-se/vara-tjanster/medeon-service/


Larm och väktare
Larm in till respektive lokal ansvarar hyresgästerna själv 
för. Securitas ronderar Medeon invändigt och utvändigt. 

Hjärtstartare
Hjärtstartare finns på väggen bakom receptionsdisken.

Konferensrum
Bokning av konferensrum  F1, F2 och F3 på våning två
i hus F görs via receptionen.  

Wifi
Medeon_Guest - Lösenord: medeonguest!
Medeon_conference - Lösenord: 58SbXcaCg

Restaurang
”APLATE Nordic” i hus M. På menyn finns á la carte och 
det går även att beställa catering.
Martin tel 070-99 99 183 eller info@aplate.se

Miljörum
I hus F & G. Fraktioner: restavfall, matavfall, papper, 
wellpapp, plast, hårdplast, metall, farligt avfall,
batterier, färgat/ofärgat glas, elektronik

Gym 
”Kropp och Energi” i hus A, där finns även omklädnings-
rum, duschar och bastu www.kroppochenergi.se

It-lösningar
”Ctrl-Alt Konsult”
Joacim Mårtensson, Telefon: 0733-932300
www.ctrl-alt.se

Cykel
Medeoncykel finns för utlåning, bokas i Medeons 
reception.

Bussförbindelser
Busslinjer som passerar nära 100, 146, 150, 171, 34, 6, 8

Tåg
Triangelns tågstation 10 min gångavstånd

Bil
Snabbaste vägen att ta sig till Medeon är via yttre 
ringvägen (E6) eller via inre ringvägen (E22).

Parkering
Kontakta ”Parkering Malmö” tel 040-605 69 80
eller kundservice@pmalmo.se för månadskort.
155 p-platser varav 6 ladd-platser, ytterligare 
p-möjligheter finns i närheten.

Medeon AB är forskningsparkens marknads- och utveck-
lingsbolag, ägs gemensamt av Malmö stad till 60% och 
Wihlborgs Fastigheter till 40%

Medeons inkubator:  www.medeon.se/inkubator
Medeons inkubator är en perfekt tillväxtmiljö för företag 
i utvecklingsskedet. Vi erbjuder branschspecifik coach-
ning, affärsrådgivning, nätverk och möjligheter till utbild-
ningar.

Nätverk & mötesplatser
• medeon.se/kompetensnätverk
• medeon.se/fokusområden
Medeons nätverk främjar utbyte mellan forskare, 
vårdanställda och företagare. Våra populära nätverks-
träffar är kostnadsfria och skapar många värdefulla forsk-
nings- och affärsförbindelser.
• Interna: M-frukost, M-lunch, VD-lunch, M-dag.
• Specifika/fokus: DSS, PDG, NMN, Medeons Life Science  
   nätverk, Den2Health,  Life Science Malmö

Nyhetsbrev: www.medeon.se/aktuellt/blogg
Vill du få Medeons nyhetsbrev: 

Lokaler
Medeons kreativa miljö är skapad för etablerade
och nystartade företag inom life science. Lokalerna
anpassas efter behov. Hos oss kan du hyra ett rum, 
en hel våning eller bygga nytt. För mer info kontakta 
förvaltare Philip Modig på philip.modig@wihlborgs.se

M-labs
Från och med Q2 år 2022. Här finns tillgång till generella 
labplatser, specifika för cellodling. Erbjudandet är i första 
hand riktat till startups.

Sociala medier Vi finns på:
• Linkedin: Medeon Science Park & Incubator 
  (Gå in och följ)
• FB: @Medeon Science Park (Gå in och gilla)
• Twitter: @MedeonSP (Gå in och följ)

Kontakt: www.medeon.se/kontakt
Ulf Andersson 
Catrine Pauckstadt
Carina Christensson
Johanna Søger
Magdalena Almén
Bengt Lövdén

• Tel 040-32 10 00

Medeon AB
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