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Skolan med tillhörande uthus har 
länge förfallit. Nu har en handfull 
bybor beslutat sätta stopp för det.

– Det här har varit en skamfläck 
för Koskö. Det har sett ut lite som  
i Karelen här, säger Karl-Erik  
Österberg.

– Det värsta är när folk kommer 
till byn och möts av så skräpiga hus,  
säger Carola Österberg.

Bakom initiativet ligger samfäl-
ligheten. I sommar är det uthus-
byggnaden som repareras. Den får 
nytt tak och toppen på skorstenen  
muras om. Står vädergudarna på 
Kosköbornas sida hinner de också 
måla huset i sommar.

– Det är gediget byggt och stommen 
var väl värd att ta vara på. Men taket 
sjöng verkligen på sista versen. Huset  
hade fått rivas om vi inte gjort något 
nu, säger Thomas Österberg.

Byskolan stängdes 1965. I uthuset 
fanns ursprungligen skolköket och 
lärarfamiljens fähus. Nu funderar 
man på en bastuavdelning, allakti-

vitetsrum och hantverksutrymmen 
i längan. 

Samfälligheten har ansökt om 
70 000 euro i Leaderstöd. För 
pengar na kunde man göra en hel del 
också på själva gården. Den har re-
dan börjat åtgärdas och gamla rutt-
na fruktträd, lärkträd och björkar 
har avverkats. 

– Här har funnits körsbärsträd och 
bärbuskar också. Det har säkert  
varit en idyll. Stället är ett riktigt  

Nu blir det 
nytt liv på 
skolbacken
• Vid den gamla skolan i Koskö händer det saker. Här 
skapas igen en träffpunkt för byborna. Först räddas 
uthuset som kan få bastu och allaktivitetsrum.

En grupp bybor har i sommar 
börjat rusta upp uthuset.  
Senare blir det skolans tur.  
– Vi vill snygga upp nu och  
göra en ansiktslyftning här mitt 
i byn, säger Thomas Österberg. 
Till höger Tomas Pått. 

”Utan barn eller 
hundar börjar folk 
inte prata med 
varandra. Man 
knackar ju inte på 
och frågar ’vem är 
ni’.”
Tomas PåTT
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