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Skandinaviens enda kattpresentbutik!

www.doggy.se

Kattfonden har även i år varit med på husdjurs-
mässan i Sollentuna. Vi arbetar också aktivt i olika

grupper, bl.a. har vi ett samarbete med andra katthem
och djurskyddsorganisationer där vi försöker förbättra
samarbetet med polisen.
Kattfonden och Solgläntan har varit med i TV4:s pro-
gram Hitta Hem som visar hur hemlösa katter och hun-
dar hittar nya hem och hur det arbetet går till.

Djurskyddet Sverige har under våren en stor kattkampanj
där alla som arbetar med katter deltar. Huvudsyftet är
att samla in namnunderskrifter för att instifta en lag om
ID-märkning och registrering av katter. Kattfonden del-
tog under en helg på Katt!Katt! och samlade in namn-
underskrifter, delade ut material samt pratade katt för-
stås. Många kom in i butiken bara för att skriva på lis-
torna. Vi hoppas verkligen att det ger resultat.

● Glädjande nog fick vi efter mycket arbete tillbaka vår
ursprungliga hemsida www.kattfonden.org och det tack
vare Kenneth Pilo som arbetar åt MJAU/Doggy. Stort
tack för det!
LENA ENGEN, ORDFÖRANDE I KATTFONDEN
lena@kattfonden.se

4 inramade planscher av Åsa Burman var uppskattade förstapriser i
Kattfondens och Solgläntans lotteri på husdjursmässan i Sollentuna.
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Vi har haft fullt upp här på Solgläntan under årets
första månader. Vi var och hämtade ett stort antal

katter i en villa tillsammans med polis och djurskydds-
inspektör i ett djurskyddsärende. Katterna har nu över-
låtits till oss och är klara för omplacering.
En ny förening har bildats SKKG, Stockholms Katt-
kastreringsgrupp. Deras arbete går ut på att samla in och
kastrera katter i olika problemområden i Stockholm för
att sedan lämna dem till olika katthem för omplacering.
Just nu har vi två kattpojkar därifrån.
● De två unga kattsyskonen Saffran och Sambal hade
hittats utomhus, instängda i en transportbur i Märsta,
och vi fick ett samtal från polisen som undrade om vi
kunde komma och hämta dem. Det gjorde vi, och ingen
ägare verkade kunna spåras så katterna överläts till oss.
Båda katterna var otroligt keliga och sociala, pojken
Saffran intensiv och energisk som en  kattunge, och
flickan Sambal lite mer lugn och eftertänksam.
Båda katterna har nu fått varsitt nytt hem där de trivs
väldigt bra!
TEXT: MIA HJELM, FOTO: ©LINDA RINGBERG



Rapport från kassörenRapport från kassören/redaktören

www.sorption.se

Nytt år med nya och gamla kattvänner! Tack alla
trogna och tack alla nytillkomna givare för era

generösa bidrag till våra hemlösa katter! Insamlingen
ökar stadigt för varje år och på de sju år som Kattfonden
funnits har det sammanlagda bidraget till Solgläntans
och andra hemlösa katter passerat två miljoner kronor.
Insamlingsmedlen har också använts till kastrering, vac-
cinering och övrig veterinärvård av hemlösa katter.

Kattfonden tackar också alla generösa sponsorer: MJAU
kattmat, Toa-Lätt katt och smådjursströ, djurförsäkrings-
bolaget Agria, tryckerierna Wasa Grafiska och Katarina
Tryck, Kattliv, Axon Profil, fotograf Eivor Rasehorn som
både sponsrat almanackan och skänkt intäkterna från sex
kattfototavlor och konstnär Karin Nordlander som skänkt
intäkterna från tavelförsäljning i butiken Katt!Katt!
RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

Toa-Lätt katt och smådjursströ såldes i
Kattfondens/Solgläntans monter under

trettonhelgens husdjursmässa i Sollentuna och
hela förtjänsten gick till Kattfonden och de

hemlösa katterna.
Vi hade med åtta katter som sökte nya hem och

vi sålde även lotter, almanackor, gosekatter,
kattillbehör och Kattfonden-tröjor.

STORT TACK
till Göran Bäckström och
Björn Lundberg som
sponsrade byggandet och
målningen av karantänen.
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DJURSKYDDET SVERIGES KATTKAMPANJ

för lagstiftning om obligatorisk
märkning och registrering
av katter!

Nya karantänen klar!
På Solgläntan har vi haft en karantän eller egentligen

ska den kallas för isolering där vi sätter in nya katter
tills de är färdigvaccinerade och klara för att adopteras av
en ny familj. Det här rummet har legat i samma hus som
resten av katthemmet och vi har länge önskat oss en karan-
tän i en separat byggnad för att verkligen kunna isolera
katterna. Förra sommaren började vi att bygga den nya
karantänen och den är nu klar. När Kattliv och Agria de-
lade ut förra årets kattguld till mig så var det som på be-
ställning att pengarna förstås skulle hjälpa till att bekosta
det här bygget.
Vi har speciella och strängare renhållningsregler här i den
nya karantänen. Vi släpper t.ex. aldrig in någon främmande
människa. Innan vi går in och städar hos katterna går vi
igenom ett steriliserande virkonbad för att få bort eventu-
ell smitta från skorna. Vi har särskilda rockar och särskilda
toalådor och övrig skötselutrustning. Handtvätt är det vik-
tigaste både före och efter besök.
Karantänen består av tre platser och det verkar inte så
mycket, men varje plats kan ta emot t.ex. en kattmamma
med ungar eller några stycken katter om de kommer från
samma ställe
TEXT & FOTO: ©LENA ENGEN, ORDFÖRANDE I KATTFONDEN
lena@kattfonden.se



Hjälp hemlösa katter – köp Kattfondens tröjor och toppar!

29 katter från Ormsta söker nya hem

Trycket på
framsidan!

PRIS: 160:- + porto
20:- oavsett antal

Rosa eller svart T-tröja, storlek
XS – XXL. Rosa eller svart tjej-
topp, storlek S – XXL.

Gul tjej-topp (OBS! små i
storlekarna!), storlek XS – XL.

Allt i 100 % bomull.

Förtjänsten går till Katt-
fonden. Du kan be-
tala direkt till Katt-

fondens 90-konto 90 08 84-
8 och uppge vilken storlek
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

Tröjorna kommer från

www.axonprofil.se

En fredagseftermiddag i mitten av januari ringde te-
lefonen. Klockan var tio i fyra och jag och Mia höll

på att avsluta veckan. Mia skulle just åka hem. Då ringer
polisen i Roslagen och berättar att de är i en villa i Vallen-
tuna för att omhänderta katter och hundar som finns där.
De vill gärna att vi kommer och hjälper till och fångar
in katterna som skulle vara cirka 20 stycken.
Oftast brukar vi inte ha plats att ta emot så här många
katter på en gång men vi hade medvetet minskat antalet
katter efter jul och många hade flyttat efter husdjursmäs-
san i Sollentuna så vi skulle just börja ta in nya.
Vi fyller bilen med transportburar och åker dit. Sex hun-
dar har redan körts till Hundstallet och kvar finns kat-
terna. Vuxna katter, kattungar och okastrerade hankatter.
Stanken är enorm i huset. Det tar flera timmar innan vi
får in alla katter, de tjugo
visar sig vara trettio. Tre
katter får stanna kvar
och vi åker därifrån med
27 katter. Katterna var
ändå i ett hyfsat skick ef-
ter omständigheterna.
Förutom lite tovor så
hade kattungarna kraf-
tiga ögoninfektioner när
vi kom och tog hand om
dem.

● Till en början fick vi
försöka fundera ut vilka
som var mammor till de
olika kattungarna så att
vi kunde sätta dem till-
sammans. Det var fem-
ton okastrerade han-
katter så dem fick vi ju
också sära på.

● Det blev väldigt många katter på en gång att lära känna
och det tog över en månad innan det var klart att ägaren
inte skulle få tillbaka katterna och att de skulle överlåtas
till Solgläntan.

● Två kattmammor fick ungar här under tiden och alla
honorna började löpa, det har aldrig någonsin varit ett
sådant jamande på Solgläntan som under den här tiden.
De är fantastiska katter och de fann sig väl tillrätta här
efter ett tag även om några av dem är lite rädda och
osäkra på människor.

● Jag vågar inte tänka på vad som hade hänt om de bott
kvar i huset ett halvår till. Då hade det säkert hunnit bli
minst dubbelt så många katter!!!
TEXT & FOTO: ©LENA ENGEN, ORDFÖRANDE I KATTFONDEN
lena@kattfonden.se

Stilige Tuffing är en av de ursprungligen 26 katter som kom från Ormsta till Solgläntan.

Foto: ©Ragnhild Solvika



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

Kattfonden – Insamlingsstiftelse för hemlösa katter, Grävelsta 12, 186 92 Vallentuna, tel: 08-510 235 13, org.nr: 802409-3075,
PG: 90 08 84-8, www.kattfonden.se  e-post: lena@kattfonden.se  lena.elofsson-larkner@kattfonden.se   malin@kattfonden.se   info@kattfonden.se
Redaktör: Ragnhild Solvika, ragnhild@kattfonden.se

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.

Adoptera 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. 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 900 kr och för två
katter 1 400 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

Brevrapport från Kajsa
Vi har döpt om Pricken till Kajsa för hon ser ibland

ut som en liten varg.
När hon så kom till oss bestämde hon sig genast för att
om dagarna bo bakom kuddarna i gästrumssängen. På
kvällarna kom hon fram
och satte sig i fönstret och
slogs lite då och då med sin
nya ”storasyster” Sofia.
Efter två dagar började hon
äta torrfoder och lite katt-
godis och efter fyra dagar
fick matte leka med henne
med små råttor och en
pinne med kaninskinn som
är omåttligt populär. Efter
fem dagar fick även husse
leka, trots att han jobbat
mycket och varit ganska
osynlig. Nytt var också att
hon åt sin mjuka mat och efter sex dagar fick matte klappa
lite på ryggen.
Hon är en jättegullig liten dam, och jag hoppas det kom-
mer att gå bra, för jag tror hon kommer att bli en liten
guldklimp! Enda problemet just nu är att eftersom Sofia
jagar bort henne från lådan på dagarna så sätter hon sig

i sängen och kissar. På nätterna går hon på lådan efter-
som dörren då är stängd. Förhoppningsvis gör de snart
upp och då kanske problemen försvinner av sig själva.
Efter två veckor slutade Kajsa kissa i sängen! Vi stänger

dock till dörren emellanåt
plus att vi har satt in en ext-
ra låda. Stora katten Sofia
ger henne fortfarande
kängor men mindre inten-
sivt nu. Hon är väldigt rädd
för Sofia. Men med oss är
hon mycket social och spin-
ner massor inför sista natt-
leken. Hon äter bra och ver-
kar pigg och nyfiken. Och
nu har jag för första
gången fått smeka, klia på
magen och under hakan
och klappa henne helt

ohämmat hur länge som helst! Motorn var på fullt brum
hela tiden, jätteroligt verkligen!
Vi tror att nyckeln till Sofias acceptans kanske kan gå
via leksaker eftersom dom älskar samma saker, så nu
tränar vi på att leka när storasyster tittar på.
TEXT & FOTO: ©MATTE MONICA


