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Johan Andersson visar den egen- tillverkade chorizon som man gör i restaurangen 

Nu har en ny restaurang öppnat i Kojbyn. 

Många har åkt förbi den men få har stannat till. Nu 
kan det bli ändring på det när kocken Johan Andersson har slagit upp 
portarna till den nya restaurangen i Kojbyn utanför Rätan. 



RÄTAN (JT) Intresset har varit stort så här i början. Byggnaderna är dekorerade med 
handgjorda konstverk från Åke Rydström, som var den som en gång började bygga upp 
Kojbyn. 

– Vi har fått jättefin respons och haft bland annat bröllop och olika sittningar här. Vi har 
behövt rensa ur en del av byggnaderna men folk har redan kommit med förfrågningar om 
att lägga konferens och födelsedagsfirande här, säger Johan Andersson medan han visar 
ett mindre hus intill stranden på Rätanssjön. 

Nu är den nya restaurangen i Kojbyn utanför Rätan öppen. Restaurangen har renoverats 
upp och fått såväl el som vatten indraget. Lokala kocken Johan Andersson, som var den 
som ritade upp det nya köket, säger dock att det mest är en slump att han också är den 
som driver restaurangen. 

Håkan Toren ringde mig och frågade om jag ville göra infrastrukturen på stället. Det vill 
säga rita upp hur det skulle se ut, uti- från en budget. Innan var det en öppen eldstad här 
och jordgolv, så jag gjorde det och under tiden så växte det bara fram att jag skulle driva 
det här, säger han i det nya, moderna köket. 

Här finns numera bänkar i rostfritt, stekbord och stora, fina kylar och frysar. Man gör sin 
egen korv i köket och Johan Andersson säger att man så långt det går försöker använda 
lokala eller åtminstone svenska råvaror. 

– Vi gör bland annat en egen barbequesås och senap också. Och det säljer vi här i 
restaurangen. Det känns jättebra nu när vi har öppnat! Framför allt känns det som att vi 
har skapat en mötesplats där alla är välkomna, oavsett om man vill äta en trerätters eller ta 
en fika. Det går lika bra vilket som. 

Johan Andersson säger att restaurangen kommer vara öppen hela veckan mellan kl elva på 
förmiddagen och åtta på kvällen, minst. Han tror inte på att ha stängt vissa dagar under 
högsäsongen. – Nej, man måste vara på plats. Så vi kommer att köra varje dag fram till 
elfte augusti. Min dröm är att skapa en mötesplats där man kan få god mat och finess. 

Hur ser planerna ut efter sommaren? 

– Man får hålla sig i nuet och varje dag en ny dag där vi lär oss och känner efter. Sedan 
får vi titta på hur det har fungerat i höst. Men vi har fått jättemycket bokningar så det 
kommer rulla på under hösten och så blir det julmys i vinter så det håller igång även efter 
säsongen, säger han. 

Johan Andersson har tidigare drivit restaurang i Klövsjö under tio år och jobbat med 
skolmat både nationellt och internatio- nellt. Han tror att Kojbyn mer kommer att bli mer 
som ett utflyktsmål än något man gör spontanbesök till. 

– Miljön här är fantastisk och det finns otrolig potential som vi får försöka utveckla allt 
eftersom, avslutar han.  TEXT & FOTO: CAJ KÄLLMALM 


