Från:
Till: Funktion E-POST_EAV <eav@stockholm.se>
Ärende: Re: Hönsgård i Årsta?
Datum: 4/14/2021 5:34:28 PM
Hej Linnea! Tack, jag provar igen så här:
Till Stadsdelsförvaltningen Enskede- Arsta-Vantör
Stadsmiljöarbete i Arsta!
Ansökan om att etablera en hönsgård i Arsta
Hej, vi är en grupp om tolv Arstabor som önskar skapa en hönsgård i Arsta! Vi har
drömmar om att skapa en grön plats där barns och vuxna kan mötas, njuta av
lugnet och naturen och betrakta hönsens naturliga beteende i en vänlig miljö.
Ett liknande projekt finns i Bagarmossen och där har stadsdelen varit med och
bidragit med pengar och yta för anläggningen. Platsen ska vara icke-kommersiell
och tillgänglig för alla som vill titta på höns. Driften av hönsgården skulle vi tolv i
intresse-gruppen ansvara för.
Hälften av medlemmarna i vår grupp har tidigare erfarenhet av att sköta om höns,
övriga vill gärna lära sig.
Samtliga gruppmedlemmar är boende i Arsta och sedan tidigare engagerade i
hållbarhets-projekt i Arsta såsom "Hållbara Arsta" och "Bolmenbyn".
I gruppen finns många kompetenser såsom miljöengagerade, pedagoger,
barnpsykolog, scoutföräldrar som förstår barns och vuxnas behov av att se våra
bruksdjur i en mer naturlig miljö och förstå djurs samspel med varandra och oss
men även var hönskött och ägg kommer från.
Vi kan bidra med:
-Engagemang
-Tid
-Erfarenhet
-Uppförande av hönsgård och stängsel/ voljär.
-Inköp av höns
-Inköp av mat och utfodring av hönsen.
-Städning, underhåll och skötsel av hönsgården.
-Kunskapsutveckling /utbyte med andra stadsdelar.
-"Öppet hus"-helger där allmänheten får gå in och besöka hönsen.
Utbildningsstunder för Arstas förskolor och skolor där vi kan undervisa om hönsen.
En plats att glädjas åt och besöka särskilt nu i pandemitider så närmiljön blir
viktigare

-Arsta saknar djur att beskåda såsom 4H gård eller djur i anslutning till parklek.
Att observera verkliga djur är oersättlig del av ett barns utbildning och borde vara
en självklarhet i varje barns uppväxtmiljö.
Vi har tittat på tänkbara platser för en hönsgård som alla är kommunal mark.
En yta mellan Möckelvägen och Johanneshovsvägen där högspänningsledningen
grävts ned.
-En yta bredvid Vättersparkens fotbollsplan.
-Grönytan bredvid Arstalidens lekpark.
-Yta bredvid Äppellunden och odlingslotterna.
-Yta i anslutning till kommande Arlaparken.
-Yta i området mellan Arsta torg och Arstaskolan.
Ytan bör ha tillgång till rinnande vatten, marken ska vara plan och inte för
vindutsatt, ska vara torrt.
Vi är tacksamma om någon återkommer till oss om ni har kunskap i hur vi skulle
kunna gå till väga för att ordna ett hönshus i Arsta.
Gruppen Arsta Hönsgård via ~
Tel

