
 

 
Vill bli större. ”Vi har nått taket i den här byggnaden”, säger Pelle Sjöbom. 

Han och de två andra delägarna Menar att de kommer att kunna expandera 

verksamheten i den nya, större, lokalen. Foto: Sofia Roström Andersson 

Skatans krog river för att bygga nytt  

Nu rivs det för fullt i Skatan. 

Nästa sommar ska restaurangbesökarna kunna sitta i den nya lokalen. 

– Det är lite som en dröm som går i uppfyllelse, säger en av ägarna Pelle Sjöbom. 

I början av 1800-talet byggdes en liten sjöbod på platsen, men byggnaden som nu bara skalet 

är kvar på uppfördes på 1940-talet. 

 

En sjöbod från början  
– Farfar byggde det som ett åkerigarage och sjöbod, säger Pelle Sjöbom som tillsammans med 

sin syster Marie Sjöbom och sambo Eva-Marie Omberg sedan 2004 driver Skatans Café och 

Krog. 

Efter sju säsonger i de gamla lokalerna kommer man till sommaren att husera i nya. Men 

tankarna på att bygga nytt har funnits länge. 

 

”En lång resa”  
– 1999 gjorde vi de första skisserna på hur det skulle se ut och 2011 är det klart. Det har varit 

en lång resa, så det är ju inget hafsverk direkt, säger Pelle Sjöbom och skrattar. 

Nu står bara skalet kvar och när allt är rivet börjar arbetet med att gjuta en ny bottenplatta och 

bygga stommen på den nya fastigheten. 

– Vi räknar med att ha taktätt innan vintern, säger Pelle Sjöbom. 

Till nästa säsong hoppas ägarna kunna välkomna gäster i den nya restaurangen, även om Pelle 

Sjöbom menar att det nog kommer att ta några år innan allt är helt färdigt. 

Det som varit en knappt 200 kvadratmeter stor lokal ska, fördelat på två våningar, bli runt 

450. 

Förutom att man ökar antalet sittplatser inomhus från 40 till 120 kommer också fyra 

dubbelrum att finnas för uthyrning på övervåningen. 

 

”Nytt och fräscht”  
– Det ska bli fantastiskt att få starta upp nytt och fräscht. Jag ser verkligen fram emot det, 

säger Pelle Sjöbom. 

Han berättar att man tidigare varit tvungna att tacka nej till en del förfrågningar från större 

sällskap – något det nu ska bli ändring på. 

– Vi var otroligt väderberoende tidigare eftersom vi inte hade någon värme inne. Vi kunde 

inte garantera värme och riktigt tak över huvudet. 

– Nu räknar vi definitivt med att kunna expandera. 

Pelle Sjöbom menar att nybygget kommer att bli ett lyft för verksamheten och göra det mer 

lättjobbat för personalen. Men trots alla fördelar han ser med en ny lokal är känslorna 

tudelade. 

– Det är lite av en epok som går i graven, säger Pelle Sjöbom, som säger att de bland annat 

ska ta tillvara virket i den gamla sjöboden som stått inbyggd i lokalen för att återskapa 

atmosfären. 

– Man vill ju inte att det ska bli vit väv på väggarna. Känslan försvinner ju i regel i 

nyproduktioner, det är vår största utmaning att behålla miljön och känslan. 

Sofia Roström Andersson 
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