
kulturarv, säger Karl-Erik Österberg 
när han tittar ut över backen.

– Den gamla sportplanen ska fixas 
upp. Vi tänkte också utnyttja höjd-
skillnaderna, säger Thomas Öster-
berg.

Pulkbacke, frisbeegolf, klätterställ-
ningar och grillplats hör till det som 
är planerat.

PÅ SIKT är det även fråga om att put-
sa upp skolbyggnaden och hitta ny 
användning för helheten. Både går-
den och huset skulle vara en välkom-
men träffpunkt för byns unga.

– Det är en stor grej att få ett stäl-
le att vara på, säger Linda Pått, som 
går i lågstadiet.

Skolan är i bättre skick än uthuset, 
och klarar sig just nu med att må-
las upp. 

Carola Österberg hörde till de sis-
ta som gick i byskolan. Den hade då 
20 elever, och Gunnar Granlund var 
lärare. Han bodde i ena änden av hu-
set med sin familj på fyra barn.

– Vi tyckte lärarbostaden var så fin. 
Och det var en jättemysig skola, jag 
skulle unna alla att gå i en sån säger 
Carola Österberg.

ATT FÖRST SKOLAN och sedan by-
butiken försvann från Koskö är 
något som byn lidit av.

– Det har blivit väldigt dött. Man 

träffar inte byborna mer, säger 
Carola Österberg.

Flera radhus har byggts i Koskö, 
men att lära känna nyinflyttade är 
inte så enkelt. 

– Utan barn eller hundar börjar 
folk inte prata med varandra. Man 
knackar ju inte på och frågar ”vem 
är ni”, säger Tomas Pått.

Förhoppningen är därför att skol-
området blir en ny träffpunkt i byn. 
Det kunde också vara ett komple-
ment till Koskö samlingshus, där 
bröllop och större tillställningar 
ordnas. 

– Här tänkte vi oss mer vardag liga 
aktiviteter, säger Karl-Erik Öster-
berg.

Tidigare i somras hölls ett litet idé-
möte i byn. Sommarcafé, gym och 
loppis är ett par av förslagen för om-
rådet. Fler idéer välkomnas.

–Om vi går vidare med projektet 
hoppas vi att fler yngre också kom-
mer med, och att det blir ett sätt att 
aktivera byn, säger Thomas Öster-
berg.
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Skolbacken förr och nu

• Koskö folkskola byggdes 
i början av 1900-talet och stäng-
des 1965.
• Senare har ett båtbyggeri 
verkat i byggnaden.
• 2014 köpte Koskö bys 
samfälligheter fastigheten.
• Uthuset brann ner på 1940-
talet, men byggdes upp igen.
• Det inrymde lärarfamiljens 
fähus och ett skolkök.
• Senare har det använts av mart-

horna och för exempelvis 
gitarr-, hantverks-, och junior-
grupper.
• Samfälligheten har sökt 70 000 
euro i Leaderstöd.
• Uthuset får nu nytt tak och 
målas.
• Sportplanen rustas upp med 
gungor, klätterställning, fris-
beegol�bana, volleybollnät och 
skridskobana. 
• Även skolan ska senare målas.

–  Stället har säkert varit en idyll. Det är ett riktigt kulturarv, säger Karl-
Erik Österberg.

I skolan �inns gott om plats att till exempel måla virket till uthuset. 
Nya idéer om vad man kunde använda den till välkomnas. 

I ena ändan av skolan fanns lärar-
bostaden. Den sista läraren Gunnar 
Granlund bodde här med sin familj 
på fyra barn. 
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