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Senaste nytt om  hemlösa katter

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS/GLÖGG!
söndag 1 december kl 13–16.

Kattfonden säljer lotter, kattprylar och
samlar in pengar till våra fina hemlösa katter
som vi hoppas kan hitta många nya hem
under dagen.
08-510 235 13. www.kattpensionat.com

info@kattpensionat.com

Stöd
LILLYS VETERINÄRFOND

för extraordinära
veterinärvårdskostnader!

sms-a 72250 kattfonden vet
eller betala till PG 55 73 08-4 och

skriv ”Lillys veterinärfond” på
inbetalningskortet.

Sommaren har varit den lugnaste på länge, detta
trots att vi är det enda katthem i Storstockholms-

området som har avtal med alla poliser i Stockholms län.

● Nu när hösten kom fick vi dock in mängder av katter.
Det mest otroliga är att nästan alla katter som kommit
till oss som hittegods har hittat tillbaka igen till sina
rätta ägare. Den dagen alla katter är ID-märkta kom-
mer det att bli ännu bättre.

● Tyvärr har flera av de katter vi fått in varit väldigt
sjuka. Många har fått antibiotika på grund av olika
sårskador, tand- och ögonskador. Vi fick även in två
katter som mirakulöst nog överlevt en allvarlig brand.
I dag är det inte bestämt om ägaren till de brand-
skadade katterna ska få tillbaka dem. En av dem var
en liten kattunge som hade brännskador på tassarna
vilket har läkt bra. Vi fick också ge dem ögonsalva
för att skydda ögonen och bådas ögon klarade sig.
Den skräck katterna kände när det brann går nog inte

Denna kattunge brandskadades och räddades.

att föreställa sig. Brandmännen trodde först att det var
en människa som skrek.

● Katten Pelle är en av flera katter som har fått genomgå
kostsamma tandoperationer. Pelle hade turen att få flytta
till en härlig familj i Älvkarleby. Du kan läsa hans sol-
skenshistoria på sidan 4.

● Vi har startat en egen kattklinik på Solgläntan dit vår
veterinär Anna Carlsund regelbundet kommer och hon
kan hjälpa även andra katter med bland annat vaccina-
tioner, chipmärkningar och kastreringar.
Vi kommer också att ha vissa drop in-tider för chipmärkning
och vaccinationer. När det behövs mer akut veterinärvård
och där mer avancerad utrustning krävs som röntgen och
olika provtagningar då åker vi till Veterinären i Vallentuna/
veterinär Jerker Kihlström som har öppnat egen mottagning.

● Vi har under sommaren passat på att fräscha upp och
renovera katthuset. Även om huset bara är tre år gammalt
så slits det hela tiden. Vi har bland annat målat fondväggar
i alla kattrum. På bilden härunder syns vårt storrum/
kattungerum som fick en riktigt rosafärgad fondvägg.
TEXT & FOTO: ©LENA ENGEN BÄCKSTRÖM, CHEF SOLGLÄNTANS KATTPENSIONAT,
www.kattpensionat.com



Ge en julgåva så skickar vi ett julgåvodiplom!

Hur mår din katts tänder?

2014 års Kattfonden-almanacka
om och för hemlösa katter

är ett samarbetsprojekt mellan Kattfonden/Solgläntans
hemlösa katter, Djurskyddet Jämtlands Katthem och
-pensionat PG: 46 27 06-3, Hudiksvalls Kattsamarit
PG: 434 76 80-3, Katthjälpen i Malmö PG: 123 04 07-7,
Råmossens Katthem. Alingsås PG: 128 05 81-8 och Katt-
hemmet 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. www.kattfonden.se

STÖD KATTFONDEN/SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER! BLI BURFADDER FÖR 500 KR/MÅN!

Rapport från kassören/redaktören
Ni givare är fortfarande mycket trogna och gene-

rösa så att Solgläntans hemlösa katter kan få all
den vård och omsorg de behöver. Utan er skulle de inte
kunna klara sej! TACK!

●  Nu har vi 4 burfaddrar – fast jag tror att siffran egent-
ligen är högre eftersom jag som kassör ser att minst 10
regelbundet ger 500 kr/månad vilket ju är att vara bur-
fadder. TACK!

●  TACK OCKSÅ TILL VÅRA TROGNA SPONSORER – Toa-
Lätt/Sorption, MJAU kattmat, Lill-Skansen, Katt!Katt!,
NLT Scandinavia AB, Solgläntans Kattpensionat, tid-
ningen Land, tryckerierna Wasa Grafiska och Vittgrafiska,
Sjöstadens veterinärpraktik och Veterinären i Vallentuna!

● DU KAN SKÄNKA 800 KR/HONA OCH 350 KR/HANE

FÖR KASTRERING AV SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER.
RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

En katt har normalt 30 permanenta tänder och de tap-
par sina mjölktänder som regel mellan 4-6 månader.

Redan som kattunge bör man tänka på att lära den att man
får inspektera munhålan och gärna även borsta dess tänder.

●  VANLIGA SYMTOM på att det kan vara något fel på
kattens tänder är bland annat att katten tappar mat vid

matskålen, att katten håller huvudet på sned när den äter
eller att den tar lång tid på sig att äta. Den kan även
svälja maten utan att tugga och luktar illa ur munnen.
Om man tittar i munnen kan tecken på att något är fel
vara inflammation i tandköttet eller att man ser skadade
tänder. Om en tand är skadad in till pulpan bör denna
alltid åtgärdas, antingen genom utdragning eller rotfyll-
ning och detta bedöms från fall till fall.

●  DE VANLIGASTE TANDPROBLEMEN vi ser hos katt är
parodontit och FORL (benäms numera som tooth resorp-
tion – TR). Parodontit, även kallad tandlossning, är en
sjukdom som uppstår när tandköttets celler överreagerar
på bakterierna i placken som bildas på tänderna. Dessa
celler frisätter ämnen som är till för att skada bakterierna
men kan även skada tandens stödjevävnad. Detta leder
till att fickor bildas runt tänderna vilket till slut kan leda
till infektion i roten. Detta brukar göra mycket ont men
det är inte alltid säkert att man märker denna smärta på
sin katt. Behandlingen för tandlossningen består av ren-
göring av tänderna med ultraljud i narkos. Man ska då
även mäta djupet på fickorna och ibland bör även rönt-
gen tas av tänderna för att se hur rötterna mår. Ibland
är tänderna så hårt drabbade att de måste dras ut. Före-
byggande vård består av daglig tandborstning och är
en viktig del i att både förebygga och behandla denna
sjukdom.

Bumby var tvungen att bli tandopererad två gånger när han kom till
Solgläntan. Foto: ©Sofie Ahlqvist



Hjälp hemlösa katter –
köp Kattfondens tröjor
och vykort!
Behållningen går oavkortat 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.

SOLGLÄNTANS LOULOU.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

SOLGLÄNTANS TJOCKIS.
Foto: ©Eivor Rasehorn.

SOLGLÄNTANS MISSY.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

KUBUNGEN.
Foto: ©Arne S Jacobsson.

Tröjorna kommer från www.nlt-scandinavia.se

SOLGLÄNTANS OZZY & PRINSEN.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

SOLGLÄNTANS TROPIC.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

PRIS
vykort:
5:-/st

+ porto 6:-
eller 11 st
för 45:-

+ porto 11:-

SOLGLÄNTANS BLÅIS.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

PRIS T-TRÖJOR: 160:- + porto 25:- oavsett antal.
ROSA, SVART, GUL XS–XXL.

SOLGLÄNTANS MIMMI &
SNUTTAN II. Foto: ©Eivor
Rasehorn.

SOLGLÄNTANS MIMMI & SNUTTAN I.
Foto: ©Eivor Rasehorn.

SOLGLÄNTANS MYS PYS.
Foto: ©Eivor Rasehorn.

SOLGLÄNTANS AUDREY.
Foto: ©Solgläntans Kattpensionat.

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

onödigt och oumbärligt för kattälskare

●  FORL ÄR EN TANDSJUKDOM som är mycket vanlig
hos katt och som orsakar stor smärta. Man vet inte vad
som är orsaken till sjukdomen vilket gör att vi heller inte
vet hur den ska förebyggas. Sjukdomen ses oftast på kind-
tänderna men alla tänder kan drabbas. Det som händer är
att det sker en successiv nedbrytning av tänderna där ska-
dornas svårighetsgrad kan variera mellan olika tänder hos
samma individ. De lindrigaste fallen har endast emalj-
skador vid tandköttskanten men de mer allvarliga ska-
dorna kan sträcka sig in i tandbenet. Det är när tandens
pulpa och munhåla har förbindelse som skadan blir smärt-
sam. Det man kan se i munnen på sin katt som har FORL
är att det ser ut som att tandköttet ”växer upp” över tan-
den. Det är då ofta även inflammerat i tandköttet och kat-
ten visar smärta när man rör denna tand. Man kan ställa
diagnosen vid en klinisk undersökning men omfattningen
av skadorna kan bedömas först vid en röntgen av tän-
derna. Det är även vid röntgen som behandlingsalterna-
tiven kan bedömas. Behandlingen består av att antingen
kronamputera eller dra ut tanden. Hos en katt som behand-
lats för FORL är det bra om en veterinär tittar katten i
munnen årligen för att hålla koll på sjukdomen.

●  MISSTÄNKER DU att din katt lider av tandproblem se
till att boka en tid hos en tandkunnig veterinär och se
hur din katts tänder mår!
ANNA CARLSUND, LEG. VETERINÄR

Pelle tandopererades när han kom till Solgläntan.
Foto: ©Lena Engen Bäckström

Om din katt har tandproblem kontakta

Slättgårdsvägen 11, 129 41 Hägersten
08-646 66 90 info@mhvp.se

Passa på att köpa årets julklappar hos
oss i butiken på Solgläntan eller i vår

webbutik www.kattkatt.se



Din hjälp behövs!
KKKKKattfondens verksamhet bygger på ideella insat-

ser för de hemlösa katterna och alla bidrag är
varmt välkomna. Din insats är mycket betydelsefull
för katterna!

● Bli kattfadder och bidra månatligt med valfritt be-
   lopp. Vi skickar dig då vårt nyhetsbrev och annan

viktig information.
● Bli burfadder för 500 kr/månad och få ditt namn på
   en tavla i katthemmet och på vår hemsida om du vill.
● Bli rumsfadder och få ett rum uppkallat efter dig.
● Skänk ett engångsbelopp.
● Stöd obligatorisk ID-märkning, registrering och kast-
  rering av katter.
● Bidra med 350 kr för kastrering av en av Solgläntans
  hemlösa hankatter eller med 800 kr för en honkatt.
● Ge ett bidrag som minnesgåva.
● Skriv testamente till förmån för Solgläntans hemlösa
   katter.
● Sprid information om vår verksamhet.

VÄLKOMNA
till vår monter på Husdjursmässan i Kista 3 – 6 januari 2014!

Vi efterlyser volontärer som kan hjälpa till med vår katt-teckningsaktivitet för
barn där alla barn som besöker mässan inbjuds att komma och teckna en katt.

ALLA FÅR PRIS.
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Adoptera en katt
från Solgläntan
Om 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 TORS-
DAGAR KL. 15–17.30. 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 kat-
ter 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 där det bland annat
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.

PELLE ÄR EN SÅN SNÄLL OCH GO KILLE. Sedan
han kom till oss har vi lagt om våra jobb så att en

alltid är hemma så att han får mycket sällskap. Han
har behövt det och är nu mycket trygg och stabil.
Han var så rädd när han kom. Pälsen är nu blank och
fin tack vare mycket borstande och god ägggula och
han släpper heller inte så mycket hår. Sover gör han
helst i sin favoritfåtölj och så klart gärna i sängen.
Han är jätterädd för att gå ut och vill bara gå ut om vi
är med och har sin sele på sig. Bara en liten prome-
nad i solen och sen fort, fort in igen. Vi har därför

inte ens provat släppa ut ho-
nom lös. Det är många katter
här runt omkring och då han
är så rädd kanske de skulle
jaga iväg honom. Nej han får
bestämma och han tycker

mycket om att sitta i famnen när man är ute. Han är
också väldigt mycket i vårt uterum – ute fast inne
och så tryggt att han törs vara vid fönstren och kika.
Pellegubben talar mycket med oss. Kurrar och berättar
för oss vad han vill och vad han är sugen på att äta. Kokt
torsk är väldigt gott, kokt kycklingbröst också mums
och han har fått nya leksaker då de tidigare var
sönderkörda.
Tack snälla ni alla som tog
Pelle tillbaka till livet igen
och att ni skötte om honom
så väl! Tack snälla också för
att vi fick lov att ta hand om
honom. Utan er hade vi inte
fått våran finaste vän!
TEXT & FOTO: ©ANN, GÖRAN, HAMPUS,
JOHAN & PELLE

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 vet om du vill ge 100 kr till Lillys veterinärfond.
Redaktör: Ragnhild Solvika/●●●●● rajoli, ragnhild@kattfonden.se Tryck: Wasa Grafiska 2013, www.wasagrafiska.se

som subventionerar tryck-
ningen av Nyhetsbrevet och
alla andra som jobbar ideellt
med Nyhetsbrevet och Katt-
fonden.

TACK till våra sponsorer:

Sjöstadens veterinärpraktik/
AW Djurdoktorn AB


