Verksamhetsberättelse, Hönsgruppen, 2011
Hönsgruppen startade redan i april 2010. Då samlades en grupp medlemmar och diskuterade
om det var möjligt och om det fanns intresse att ha höns vid lotterna. Svaret blev naturligtvis
att ja, det är möjligt och ja, det finns intresse. Det var dock först ett år senare, våren 2011, som
vi på allvar kom igång och började bygga hönshus. Att det tog sådan tid att komma igång
beror till största delen på att det tog lång tid att söka bidrag från stadsdelen till bygget.
Bidraget från stadsdelen står för ungefär hälften av kostnaden av hönshusbygget.
Söndagen 3 april 2011 påbörjades hönshusbygget. Ingen i hönsgruppen är snickare vilket
innebar att detta blev en långsam och lärorik process. Vi behövde både lära oss vad som
krävdes av huset för att våra höns skulle trivas och lära oss hur man skall göra för att bygga
själva huset. En brant inlärningskurva vill jag lova! Hönshuset stod klart på hösten samma år.
16 oktober hämtade vi fyra hönor och en tupp från en kvinna på Tjörn. Hönsen är av en sort
som heter Orusthöns. Rasen valde vi för att det är en gammal tålig lantras som dessutom har
en viss anknytning till regionen. Eftersom Orusthöns är en rödlistad ras skall vi gå med i ett
genbanksprojekt som syftar till öka antalet Orusthöns och bevara dess särskilda egenskaper
för eftervärlden.
En vecka senare hade Grön kultur Högsbo stor hönsinvigning i samarbete med
stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo. Intresset från de besökande barnen var stort.
Intresset från hönsen lämnade litet att önska.
Onsdagen 26 oktober 2011 fick vi vårt första ägg! Vi har därefter fått ägg under hela vintern,
en egenskap som utmärker Orusthöns. Många andra hönsraser slutar helt att värpa under de
mörka månaderna.
Tyvärr har de två yngsta hönsen dött. Vi misstänker att de drabbats av Coccidios som är en
vanlig sjukdom bland höns, särskilt unga djur. Sjukdomen liknar magsjuka och sätter ner
allmäntillståndet hos hönan. Vi planerar att köpa fler höns under 2012 och hoppas även att vi
skall kunna driva upp en egen kull kycklingar under försommaren.
Det vi gör mest i gruppen är vardaglig skötsel. Två gånger per dag skall hönsen besökas. De
ges mat och vatten, man städar och släpper ut dem till hägnet utanför hönshuset. På kvällen
stänger man om dem igen. Vi har även med ojämna mellanrum sett efter deras fötter. Fotbad
följt av insmörjning skall minska kvalsterangrepp på fötterna. Då och då storstädas hönshuset.
Det är inte alla i hönsgruppen som har erfarenhet av djurskötsel. När vi ställts inför ett
problem eller undrat något har vi frågat hönskunniga i vår närhet, läst i diverse hönsböcker
och googlat oss fram till lösningar. Hönsgruppen drivs även som en studiecirkel vilken har
varit vårt forum för kunskapsutbyte och diskussion. För pengarna vi fått har vi kunnat köpa
bland annat böcker.
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