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HÖNSHUS PÅ HJUL

Ett vackert hönshus för husbehov
Ett magnifikt och praktiskt hönshus för dig som längtar efter att
få egna välsmakande ägg och ha några frigående frigjorda höns
pickande i din trädgård.
Ett smart konstruerat och flyttbart hönshus med hjul
specialanpassat för villaträdgården, torpet eller gården.
Ett hönshus för hönorna att trivas i, byggt efter hönsens egna
ursprungliga behov och Jordbruksverkets gällande regler.
Hönshuset är gediget och hantverksmässigt byggt av äkta
svenskt hälsingevirke med extra starkt galvat nät och alla
tillbehör i bra kvalité.

SEX OLIKA ANLEDNINGAR ATT SKAFFA EGNA HÖNS
- Att få känna skillnad i smak med de allra godaste ägg du kan få till frukost
och att göra sin egen färska omelett till lunch.
- Att göra tillvaron mer meningsfull.
- Att få en mer levande trädgård.
- Att få umgås med djur och lära om djurs beteende.
- Att få egen gödsel till växter och egen odling.
- Att få njuta av ett vackert och väl fungerande hönshus i sin trädgård.
Väljer du lanthöns stödjer du även hönsens ursprungliga egenskaper och
hjälper till med avel och bevarande.

Hedemorahöns i genbank

FAKTA HÖNSHUS & HÖNSGÅRD
Storlek 1 x 1 meter med tillhörande hönsgård på 1 x 2 m.
Passar för ca max 7 höns med tillhörande utevistelse.
Hönshuset kan även beställas i en större storlek till exempel 150 x 150 meter,
isolerad eller oisolerad och anpassad för ett större antal höns.
Hönsgård med stomme och galvat fyrkantsnät runt hela hönsgården.
DETTA INGÅR
Virkesmaterial till stomme, tak, botten, vindskivor, taknock, luckor och värprede.
Väggar av fjällpanel.
Takbeklädnad: Fjällpanel, tjärpapp eller takspån (extra tillägg).
3 luckor med fyrkantsnät och haspar.
Utanpåliggande värprede med 3 reden och ventilationsnät.
2 st gummihjul.
Hönstrappa till hönsgård.

Stomme av virke med starkt galvat fyrkantsnät av god kvalité.
Hönsgård 1 x 2 meter.
Stomme till hönsgård.
Starkt galvat fyrkantsnät av hög kvalité runt hela hönsgården.
Hantverksmässigt byggt hönshus och hönsgård med känsla för kvalité.
EXTRA VAL & TILLÄGG
Takspån (inkl. material och läggning) 3.000 kr
Målning av hönshus och hönsgård 4.500 kr
Tjärning av takspån (extra tillval) 1.300 kr
Extra stort hönshus i måtten 1.50 x 1.50 tilläggskostnad 4.500 kr
Isolering 3.900 kr
Egna önskemål och alternativ från kunder ges mot offert.
VILLKOR
Hönshus & Hönsgård levereras omålade.
Betalningsvillkor: Faktura vid order och bekräftelse via mejl.
Exkl. frakt.
Hönshuset kan även hämtas på Hälsingegårdens snickeri.
LIVDJUR
Vi tillhandahåller livdjur i mån av tillgång, med prioritet för köpare av hönshus.

HÖNSBOKEN
Med lång erfarenhet av att ha höns och författare/fotograf till den uppskattade
men slutsålda HÖNSBOKEN ger vi gärna råd till köpare angående val av ras,
utfodring, skötsel mm. Boken kan lånas på bibliotek.
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