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Senaste nytt om Solgläntans hemlösa katter

S

ommaren i år måste ha varit den allra värsta hittills
vad gäller alla de gravt misshandlade katter som kommit in till Solgläntan.

En dag hittade en tjej från Skogås en svart och vit liten
kattflicka med hela ansiktet inlindat i silvertejp. Hon
räddade säkert den här kattens liv. När tejpen var borttagen hade katten stora sår i både hals och ansikte där
tejpen hade suttit. Trots den hemska upplevelsen så är
den här lilla katten glad och nyfiken och har kvar sitt
förtroende för människor. Vi väntade länge med att kast●

Skadad Pling.

försiktig och avvaktande.
Men med tiden märkte vi
att han var en väldigt gullig katt.
En dag kom Nadja och
Henrik på besök. De ville
hjälpa en katt som haft det
svårt och Svinto fick förtroende för dem direkt.
Det hela slutade med att
de adopterade Svinto och
även den mer framfusige
Vincent som han blivit
kompis med. Jag sa att de
fick ta det lite lugnt och
låta Svinto komma fram i
sin egen takt. Efter ett tag
fick vi ett mejl där Nadja
sa: ”Här har allt blivit helt
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rera henne då vi först ville att alla sår skulle läka. I skrivande stund är Pling kvar hos oss men jag hoppas verkligen att hon snart får ett nytt eget hem.
En man i Sollentuna var en natt ute och letade efter sin
egen bortsprungna katt. Han hörde ett jamande ute i vattnet och där hittade han en katt som någon försökt dränka.
Den hade ett hårt åtdraget plastband runt halsen och låg
i vattnet men försökte kravla sig upp på stranden när
mannen hittade den. Han cyklade men lyckades ändå få
med den hem. Väl hos oss så var katten Svinto ganska
●
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Återställd Pling. Foto: ©Sofie Ahlqvist

tvärtom än vi trodde. Svinto
är den som är mest framåt
och Vincent är den som går
undan. Nu verkar det som
att det är Svinto som bestämmer. När han går emot
Vincent så går Vincent undan och när vi försökte
klappa Vincent kommer
Svinto emellan och vill att
vi klappar honom i stället.
Så särskilt skygg vet vi inte
om vi tycker att han är
precis.. hm.”
Henrik, Svinto och Vincent.
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till våra fina hemlösa katter som vi hoppas
kan hitta många nya hem under dagen.

söndag 2 december kl 12–16. Kattfonden 08-510 235 13. www.kattpensionat.com
info@kattpensionat.com
säljer lotter, kattprylar och samlar in pengar

onödigt och oumbärligt för kattälskare
08-30 41 70
webbutik www.kattkatt.se

www.mjau.se

2013 års Kattfonden-almanacka
om och för hemlösa katter

är ett samarbetsprojekt mellan Kattfonden/Solgläntans
hemlösa katter, Hudiksvalls Kattsamarit PG: 434 76 80-3;
Katthjälpen i Malmö PG: 123 04 07-7; Råmossens Katthem, Alingsås PG: 128 05 81-8 och Katthemmet Tasseland på Värmdö PG: 30 70 34-9.
BEHÅLLNINGEN GÅR TILL RESPEKTIVE KATTHEM/FÖRENING.

PRIS: 100 kr + porto 25 kr oavsett
antal. PG: 55 73 08-4.

Rapport från kassören/redaktören

K

attfondens ekonomiska ställning fortsätter att vara
god trots att MJAU numera endast sponsrar Solgläntans hemlösa katter med kattmat.
● Vi har fått ännu ett arv och våra trogna faddrar och
andra givare bidrar generöst till arbetet med de hemlösa. Och eftersom vårt nya fina och ändamålsenliga
katthus kan ta emot så många fler behövande katter så
ökar naturligtvis också utgifterna för kastrering, vaccinering, ID-märkning, avmaskning och annan veterinär-

vård. Detsamma gäller för personal-, registrerings- och
underhållskostnader.
● Kattfonden tackar sina sponsorer Toalätt katt- och smådjursströ, MJAU kattmat, Katt!Katt!, Agria, Lill-Skansen, tryckerierna Wasa Grafiska och Vittgrafiska, veterinär Anette Wiholm Zander, Sjöstadens veterinärpraktik
och Solgläntans Kattpensionat.
● MED 750 KR/HONA OCH 350 KR/HANE KAN DU STÖDJA
KASTRERINGARNA AV SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER.
RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

STÖD SOLGLÄNTANS KATTHUS!

PG 55 73 08-4. Du kan även sms:a 72550 kattfonden hus om du vill ge 100:och om du skänker 100 000:- eller mer får du ett rum uppkallat efter dig.
forts från sid 1
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Katt!Katt! flyttar!

utiken Katt!Katt! vid Odenplan tvingas till årsskiftet att lämna sin lokal på Odengatan 62. Butiken
har legat på samma plats i 15 år och nu vill bostadsrättsföreningen ha tillbaka sin lokal för andra ändamål. Våra
grannbutiker fortsätter att strida för att få vara kvar. Vi
hade kunna vara kvar i tre år till men sedan hade vi blivit utslängda. Detta gjorde att vi slöt en överenskommelse med bostadsrättsföreningen om avflyttning redan
1 januari 2013. Bostadsrättsföreningen kan chockhöja
hyran för en ny hyresgäst vilket inte går med en befintlig hyresgäst.

Den här flytten känns oerhört ledsam då vi har många
härliga kunder som regelbundet besöker oss. Även om
butiken aldrig varit ekonomiskt lönsam så tycker vi att
den har haft ett stort värde då vi ju bl.a. har kunnat
lämna och hämta Solglänte-katter i en lokal i centrala
Stockholm.
●
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● Butikens bildspel med Solgläntans hemlösa katter är
väldigt viktig då den första kontakten för att adoptera en
katt eller två ofta har tagits i butiken. Överhuvudtaget
känns det bra för kattens status att ha den här mötes-

Ge en julgåva så skickar vi ett julgåvodiplom!

platsen. Ofta får vi rapporter och hälsningar från våra
bortadopterade katter. Många kunder har kommit hit och
lämnat klösmöbler och annat till våra hemlösa katter,
tusen tack för det!!
Katt!Katt! kommer att ha en liten butik i Solgläntans
katthus i Vallentuna och den kommer att vara öppen under Solgläntans ordinarie öppettider samt efter överenskommelse. Vi kommer också att satsa mer på webshopen
www.kattkatt.se

●

Vi får se vad framtiden utvisar, kanske vi en dag får en
ny affärslokal i Stockholm men idag har vi inga ekonomiska möjligheter att skaffa en ny.

●

Hjälp hemlösa katter –
köp Kattfondens tröjor
och vykort!

Behållningen går till Kattfonden. Du kan betala direkt till vårt plusgirokonto 55 73 08-4
och uppge vad du vill ha och hur mycket,
vilken/vilka storlek/ar och vart vi ska skicka
beställningen. Du kan också beställa via
www.kattfonden.se eller info@kattfonden.se och
OM DU KÖPER TRÖJOR OCH VYKORT SAMTIDIGT BLIR
PORTOT HÖGST 45:- OAVSETT ANTAL.

I
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Gamla Solgläntan.

Solgläntan 20 år!

december är det 20 år sedan Solgläntans Kattpensionat öppnade och tog emot sin första kattgäst. Det
ska vi fira söndag 2 december kl 12–16 då vi hälsar er
varmt välkomna att komma och besöka oss. Vi visar upp
lite historiska tillbakablickar – vad som har hänt under
årens lopp.

TA GÄRNA MED EN VÄN SOM FUNDERAR PÅ ATT
SKAFFA KATT!
Vårt nya katthus är vi så nöjda med, vi har sett till att få alla
de resurser vi så länge saknat. Djurskyddspolisen som vi har
ett väl fungerande samarbete med håller oss sysselsatta och
vi har kunnat adoptera bort många fler katter än tidigare.
Vi strävar också hela tiden efter att förkorta tiden katterna
bor hos oss.

PRIS COLLEGETRÖJOR: 270:- + porto 45:- oavsett antal.
RÖD COLLEGETRÖJA, storlek S – XXL. SVART COLLEGETRÖJA, storlek S – XXXL.
ÅPPELGRÖN COLLEGETRÖJA, storlek S – XXL.

PRIS T-TRÖJOR: 160:- + porto 25:- oavsett antal.
ROSA, GUL, LILA OCH SVART T-TRÖJA,
storlek S – XXL.

Tröjorna kommer från
www.nlt-scandinavia.se

●

LENA ENGEN BÄCKSTRÖM,

CHEF

SOLGLÄNTANS KATTPENSIONAT

OCH

SOLGLÄNTANS OZZY & PRINSEN.
Foto: ©Lena Engen Bäckström

KUBUNGEN.
Foto: ©Arne S Jacobsson

SOLGLÄNTANS T ROPIC.
Foto: ©Lena Engen Bäckström

SOLGLÄNTANS LOULOU.
Foto: ©Lena Engen Bäckström

VD KATT!KATT!

www.kattpensionat.com

SOLGLÄNTANS TJOCKIS.
Foto: ©Eivor Rasehorn

Nya Solgläntan invigdes i december 2010.

SOLGLÄNTANS MISSY.
S OLGLÄNTANS MIMMI & SNUTTAN II.
Foto: ©Lena Engen Bäckström Foto: ©Eivor Rasehorn
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webbutiken som stödjer katthem

www.trollkatten.se

SOLGLÄNTANS
MIMMI & SNUTTAN I.
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS
MYS PYS.
Foto: ©Eivor
Rasehorn

PRIS vykort:
5:-/st
eller 5 st för 20:+ porto 10:oavsett antal.

N

u har tio av Solgläntans hemlösa katter som bott på LillSkansen i olika omgångar sedan
mars i år blivit bortadopterade och
fått egna älskade hem.
● Den som vill adoptera en eller två Solgläntekatter
från Lill-Skansen kan boka på plats och får då information om vad detta kostar, uppgift om att de är vaccinerade mot kattpest och kattsnuva, är ID-märkta med
chip och registrerade i

Solgläntan upprättar också ett kontrakt där det
bl.a. står att om man bli sjuk eller av annan orsak
inte kan ta hand om sin/a katt/er så kan man lämna
tillbaka den/m till Solgläntan.
●

Besök gärna Facebook-grupperna ”Vi som adopterat
en katt från Solgläntan”, ”Hjälp katter hitta hem
igen” och ”Solgläntans Kattpensionat”!

Lill-Skansens
katter

RAGNHILD SOLVIKA

Solgläntans Messi bland blomstren när hon var huskatt på
Lill-Skansen. Foto: ©Elinor Dahlgren

ragnhild@kattfonden.se

Din hjälp behövs!

K

attfondens verksamhet bygger på ideella insatser
för de hemlösa katterna och alla bidrag är varmt välkomna. Din insats är mycket betydelsefull för katterna!
Du kan bli kattfadder och bidra månatligt med valfritt
belopp. Vi skickar dig då vårt nyhetsbrev och annan
viktig information.
● Du kan bli burfadder för 500 kr/månad och få ditt namn
på en tavla i katthemmet och på vår hemsida om du vill.
● Du kan bli rumsfadder och få ett rum uppkallat efter
dig i Solgläntans katthus.
● Du kan skänka ett engångsbelopp.
● Du kan stödja obligatorisk ID-märkning, registrering
och kastrering av katter.
● Du kan ge ett bidrag som minnesgåva.
● Du kan skriva testamente till förmån för Solgläntans
hemlösa katter.
● Du kan sprida information om vår verksamhet.
●

Adoptera en katt
från Solgläntan

O

m du är intresserad av att adoptera en hemlös
katt är du välkommen att boka tid och komma
och hälsa på. Eller så kan du komma på DROP IN
TORSDAGAR KL 15–17.30. Och vi har alltid vuxna
katter och ofta kattungar.
● Beroende på kattens tidigare liv och den nya familjens förutsättningar gäller det att matcha ihop rätt
katt med rätt familj. Ofta är det katten själv som
väljer sin nya familj.
● Adoptionskostnaden för en katt är 1 100 och för två
katter 1 800 kr. De är då alltid vaccinerade mot
kattpest och kattsnuva, avmaskade och ID-märkta
med chip. Om de är de äldre än 6 månader är de
dessutom kastrerade.
● Vi skriver kontrakt vid adoptionen.

VÄLKOMNA
till vår monter på Husdjursmässan i Kista 3– 6 januari 2013!

TACK till våra sponsorer:
som subventionerar tryckningen av Nyhetsbrevet och
alla andra som jobbar ideellt
med Nyhetsbrevet och Kattfonden.

Sjöstadens veterinärpraktik/
AW Djurdoktorn AB

Kattfonden – Insamlingsstiftelse för hemlösa katter, org.nr: 802409-3075, Grävelsta 12, 186 92 Vallentuna, tel: 08-510 235 13.
www.kattfonden.se info@kattfonden.se PG: 55 73 08-4. IBAN SE93 9500 0099 6034 0557 3084 Swift/BIC NDEASESS Du kan även sms:a 72550
kattfonden cat om du vill ge 100 kr till Solgläntans hemlösa katter och 72550 kattfonden hus om du vill ge 100 kr till Solgläntans katthus.
● rajoli, ragnhild@kattfonden.se
Redaktör: Ragnhild Solvika/●

