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Sen sist/krönika
Just nu är fågelinfluensan högaktuell. Danderyds kom-

mun har gett Solgläntan i uppdrag att ta hand om en
kattkoloni i Djursholm. Det känns lite som ödets ironi
om fågelinfluensan kommer att leda till att just hemlösa
katter kommer att tas om hand. Inte för deras skull utan
för människornas men det spelar ingen roll för det är
ändå katterna som får hjälp.

● VI HAR     ganska många äldre katter på Solgläntan just
nu samtidigt som vi vill propagera för att äldre personer
ska kunna ha möjlighet att skaffa katt. En katt hos en
äldre person har ofta chans till ett riktigt bra liv där den
får mycket sällskap och omsorg.
Vi har skrivit kontrakt med flera personer att vi ska ta
hand om deras katter vid eventuell sjukdom eller döds-
fall. Detta är en trygghet som gör att  man inte behöver
oroa sig för sina katter då man redan innan planerat för
hur man vill att katterna ska ha det om det händer en
något och gör kanske att man vågar skaffa katt som man
annars inte skulle ha vågat. Vi har precis fått in fyra
sådana katter från en äldre dam och ansvaret för att de
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Tussan med den lurviga svansen charmade alla under trettonhelgens
husdjursmässa i Sollentuna.
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Vi på Solgläntan tycker att det är jättebra att man kan
ge en katt ett nytt hem. Många som kommer till oss

brukar vilja börja med en katt och skaffa en till senare.
Men det kan medföra problem att ta hem en helt främ-
mande katt till en katt som redan mutat in sitt revir där
hemma.
Ett bättre alternativ, när man vill ha två katter, är att adop-
tera två som känner varandra och trivs ihop. För katter-
nas skull är det väldigt bra, de kommer till det nya hem-
met tillsammans, känner trygghet med varandra. De kan
leka och sova tillsammans direkt, och man behöver inte
vara orolig att de inte trivs ihop.

● COSMOS OCH BALOO är två sådana katter. De är båda födda
2002 och har bott i samma familj tills den tråkigt nog drabba-
des av allergi. Båda kattpojkarna är snälla och trevliga
och vill flytta tillsammans till ett hem där de kan gå ut.
Är du intresserad av att adoptera dessa två mysiga katt-
killar? Kontakta Solgläntan på en gång!

● NISSE är en annan mysig kisse som behöver någon-
stans att bo och som varit på Solgläntan i över ett år.
Han är en väldigt trevlig och busig kattpojke som ibland
kan vara lite blyg mot dem han inte känner. Att Nisse
inte blivit placerad är en gåta, han är nämligen ingen
problemkatt, utan en snäll energisk kattkille som gärna
vill ligga i knät och bli klappad.
LINDA-MARIE HJELM, FÖRESTÅNDARE FÖR SOLGLÄNTAN
info@kattfonden.se

Skandinaviens enda kattpresentbutik!

forts på sista sidan



Rapport från kassörenRapport från kassören/redaktören
Antalet hemlösa katter verkar tyvärr inte att minska

här i storstockholmsområdet. Men tack vare alla er
som så generöst bidrar till Kattfondens insamling så har
vi även under detta Kattfondens sjätte år kunnat ta hand
om ett hundratal hemlösa katter både på Solgläntans katt-
hem och ute i landet och ge katterna nya kattvänliga hem
samt vaccinera och kastrera dem.

Våra huvudsponsorer, MJAU och TOA-LÄTT, har gene-
röst fortsatt att stödja Kattfonden under 2005. Tryckeri-
erna Wasa Grafiska och Katarina Tryck samt Agria, tid-
ningen Kattliv, fotograf Eivor Rasehorn och veterinär
Anette Wiholm Zander, Sjöstadens Veterinärpraktik/Djur-
doktorn AB har också sponsrat vår verksamhet.
RAGNHILD SOLVIKA ragnhild@kattfonden.se

Kattkoloni räddad i Djursholm

När fågelinfluensan bör-
jade närma sig Stock-

holm fick djurskyddsinspek-
tören i Danderyd Malin Prima
medel anslagna till att ta hand
om en kattkoloni i Djursholm.
Solgläntan kontaktades och vi
beslutade oss för att hjälpa till
att hämta och ta hand om kat-
terna.
Flera av de här katterna är så
rädda att det bästa var att de som
matat katterna en längre tid
kunde sätta ut fällor och fånga
in dem för att sedan få dem
transporterade till Solgläntan.

Där veterinärbesiktigas de och
förhoppningsvis så är alla i så
bra skick att de efter kastre-
ring, ID-märkning, vaccine-
ring, eventuell tandvård och
öronskabbsbehandling kan få
flytta till var sitt eget kattäls-
kande hem.
Tänk om alla kommuner kun-
de ta sitt ansvar och ta hand
om alla utespringande katter
som inte har en egen husse el-
ler matte!
TEXT & FOTO: ©LENA ENGEN,
ORDFÖRANDE I KATTFONDEN
lena@kattfonden.se

● Katter kan få fågelinfluensa om de äter sjuka eller döda fåglar som
är infekterade. Studier av några katter som medvetet infekterats i ett
laboratorium har visat att de kan smitta varandra. Det är dock oklart
om katter skulle kunna bli utsatta för så stora doser virus i naturen att
de skulle bli infekterade och föra smittan vidare. De smittade katter-
na fick framförallt feber, svårt att andas och blev trötta. Vare sej man
misstänker fågelinfluensa eller ej är det alltid lämpligt att kontakta en
veterinär när en katt är sjuk. Det finns inget botemedel för katter som
drabbats av fågelinfluensa, men det finns stödjande behandling.

● På ön Rügen i Tyskland har man
hittat tre döda katter som smittats
med fågelinfluensaviruset H5N1.
Och i Österrike har viruset kon-
staterats hos tre katter som varit i
närkontakt med ett antal smittade
fåglar i ett djurhem.
Fågelinfluensa är i första hand
en fågelsjukdom.
Fågelinfluensavirus kan överleva
ett par dygn i fågelbajs och kan
smitta katter. Viruset dör dock när
fågelbajset torkat.

● I forskningsförsök har man sett
att mängden virus i kattbajs var

Fågelinfluensan hjälp eller hot för hemlösa katter?

mindre än i träck från infekterade fåglar. Katterna i försöken har
utsatts för stora mängder virus och levt i en kontrollerad miljö. Det
är möjligt att även naturligt infekterade katter utsöndrar virus med
sin avföring, men det behöver inte vara så. Men man ska dock alltid
iaktta god hygien när man hanterar kattbajs genom att exempelvis
alltid tvätta händerna efter det man mockat med kattlådor.

● Det finns inget vaccin mot fågelinfluensa för katt och det är inte
aktuellt att vaccinera katter eftersom risken är mycket låg att de ska
infekteras. Vaccinering skyddar dessutom enbart till viss del mot
influensan. De som infekterats och är vaccinerade får en lindrigare
sjukdom som kanske inte ens märks. Vid vaccinering kan det upp-
komma biverkningar som ska vägas mot fördelarna. För katter är det
bland annat uppkomsten av sarkom (en sorts tumör) som diskuterats.

●     Katter kan gå ut som vanligt. Men i nedsmittat område ska de
hållas inomhus för att minska risken för smitta.

●●●●● Det finns inga rapporter om att smittade katter kan smitta
människor.

● Vill du veta mer, kan du ringa statliga fågelinfluensa-informatio-
nen 020-20 20 00 eller besöka Statens Veterinärmedicinska An-
stalts hemsida www.sva.se
● Frågor och svar om fågelinfluensans risker för människor finns
hos Smittskyddsinstitutet, www.smittskyddsinstitutet.se och Soci-
alstyrelsen, www.socialstyrelsen.se/Smittskydd

Är fågelinfluensan farlig för katter?

www.sorption.se

Infångad katt i fångstbur.



Vi har en liten kändis. Nu, i januari 2006, kan vi se
en bild av vår katt i Semics kalender, och förra året

var hon juliflicka i Kattfondens. Här är hennes historia.
Vi hade haft katt i sjutton år och sedan hund i sexton,
och när vi måste avliva hunden i april 2004 visste vi att
vi äntligen skulle ha katt och hund samtidigt. Katten fick
gärna vara en hittekatt.
Finska lapphundsvalpen Aila kom till oss i början av
juli 2004, och ett par veckor senare såg jag en artikel
om Solgläntans katthem i en tidning. Tyckte det ver-
kade bra, ringde och hade tur. Lena Engen berättade om
tre kattungar födda på en soptipp i Täby i början av maj
som inte var tingade. En eftermiddag åkte jag till
Solgläntan och träffade Lena och katterna. Visades in i
det ”rum” där ungarna bodde tillsammans
med sin fostermamma. Valet var lätt, det vill
säga Dammtuss valde mig. Hon var, och är
fortfarande, otroligt pigg och nyfiken. Under-
sökte genast mig, min väska och kameran,
medan de andra två var mer avvaktande. Med
tanke på den vilda valpkompisen som vän-
tade hemma var det viktigt att hon inte var
rädd. Bestämde mig genast – om husse gav
sitt godkännande (inget problem).
Femte augusti 2004 fick jag bilskjuts med en
god vän som tyckte att kattungen skulle slippa
åka tåg och buss. Vi träffade Lena i Upplands
Väsby och åkte hem med Dammtuss som
döptes om till Tussan.
Mitt arbetsrum fick bli ”Tussans rum” med
sovplatser i bokhyllan och på en säng och med
matskål, vattenskål och låda. En hake på dör-

ren till Tussans rum gör att hon alltid kan ta
sin tillflykt dit när hunden får ett ryck. Tussan
kommer in men inte Aila.

● I början var hon innekatt, men i april förra
året blev hon kastrerad och fick en egen spång
från balkongen via ett träd ner i trädgården.
Sedan dess tar hon sina promenader. Hur långt
hon går vet vi inte, och det kanske är tur. Of-
tast blir det korta promenader, särskilt nu på
vintern.
Nu är hon cirka ett och ett halvt år och har fått
sina vanor. Hon har flera sovställen, favorit-
stället är på en fäll på ett bord nära ett föns-
ter och ett element. Efter att som liten haft
lite problem med magen lever hon gott på
torrfoder (med kyckling), en blandning av
vanligt foder och lightfoder. Hon tar sina pro-
menader, busar med vippor, papperstussar

och skuggor och retas med hunden. Ibland leker de till
och med. Men när Aila ylar rusar Tussan in till trygghe-
ten i sitt rum. När det är lugnt kan hon lägga sig i ett knä
en stund. Hon spinner nästan jämt, men när man lyfter
upp henne mot hennes vilja morrar hon. Allt har gått
otroligt bra. Minns med fasa första dagen, när vi inte
trodde att hunden och katten skulle bli sams. Dessutom
var hon försvunnen i ett par timmar. Ett fönster var öp-
pet så vi var oroliga, minst sagt. Helt plötsligt låg hon
på en stol i köket. Vilken lättnad!

● Vi trivs med henne och tror och hoppas att hon trivs
med oss.
TEXT & FOTO: ©CHRISTINA RUNDGREN

Tussan väderobservatören.

Soptippskattungen Dammtuss som blev
kalenderkatten Tussan

Tussan alias Dammtuss tar sej en välförtjänt siesta.
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Din hjälp behövs!
Kattfondens verksamhet bygger på ideella insatser

för de hemlösa katterna och alla bidrag är varmt väl-
komna. Din insats är mycket betydelsefull för katterna!

● Du kan bli kattfadder och bidra månatligt med val-
fritt belopp. Vi skickar dig då vårt nyhetsbrev och
annan viktig information.

● Du kan bli burfadder för 500 kr/månad, då får du
ditt namn på en tavla i katthemmet och på vår
hemsida om du vill.

● Du kan stödja Kattfondens kastreringskampanj.
● Du kan skänka ett engångsbelopp.
● Du kan ge ett bidrag som minnesgåva.
● Du kan skriva testamente till förmån för hemlösa

katter.
● Du kan bli vår ambassadör och sprida information

om vår verksamhet.

Katt från Solgläntan:
Om du är intresserad av att adoptera en hemlös katt

är du välkommen att boka tid och komma och hälsa
på. Vi har alltid vuxna katter och ofta kattungar.

● Beroende på kattens tidigare liv och den nya famil-
jens förutsättningar gäller det att matcha ihop rätt
katt med rätt familj.

● Adoptionskostnaden för en katt är 700 kr; för två
katter 1000 kr. De är då alltid vaccinerade mot
kattpest och kattsnuva och avmaskade. Om de är
vuxna är de dessutom kastrerade och ID-märkta.

● Vi skriver kontrakt vid adoptionen.

Sjöstadens veterinärpraktik/
AW Djurdoktorn AB

Kattfondens nya
tröjor och toppar!

Förtjänsten går till Kattfonden. Du kan betala direkt till
Kattfondens PG 90 08 84-8 och uppge vilken stor-
lek och färg, hur många tröjor/toppar du vill ha
och vart de/n ska skickas.

Du kan också beställa via www.kattfonden.se eller
info@kattfonden.se

T-tröja i 100 % bomull, storlek:
XS, S, M, L, XL, XXL.

Tjej-topp i 100 % bomull,
storlek: S, M, L, XL, XXL.

Trycket på framsidan!

forts från första sidan

verkligen ska komma till riktigt bra hem känns extra
stort.

● VI HAR som vanligt varit med på Sollentunas husdjurs-
mässa under trettonhelgen. Det var en bra mässa med
många besökare och flera katter fick nya bra hem.

● I ÖVRIGT flyter Kattfondens arbete på bra och det är
uppmuntrande att se hur många kattvänner det finns runt
om i landet och som värnar om de hemlösa katterna.
Jag hoppas ni alla får en skön vår!
LENA ENGEN, ORDFÖRANDE I KATTFONDEN

lena@kattfonden.se
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Solgläntans monter var

ett riktigt dragplåster
på husdjursmässan i

Sollentuna.
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