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Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

Krönika/Senaste nytt om Solgläntans katter
KATTFONDEN

SOLGLÄNTAN

startade året i vanlig ordning genom att medverka i
HUSDJURSMÄSSAN I SOLLENTUNA. Med var bl.a. de sista
av våra elva kartongkattungar.
● KATTFONDENS ALMANACKA 2008 har sålts med stor framgång. Förutom bidrag med Solgläntan-katter så medverkade djurskyddet Hitta Katten, Kattkastreringshjälpen
Södetälje-Nykvarn, Hudiksvalls Kattsamarit samt djur-

Vi har i skrivande stund fått in en kartong som lämnats
till polisen i Järfälla med ett följebrev där det stod att
man inte längre hade möjlighet att ta hand om sina katter. Det var fem stycken varav två var dräktiga. Efter
fem dagar födde båda honkatterna sina kullar så de fem
ökade snabbt till fjorton.
● Solgläntan är med i en upphandling om att transportera och förvara katter från polisen. I höstas började
avtalet att gälla och förutom Solgläntan så har även
Stockholms Katthem och Stadskatten skrivit på avtal
med polisen. Detta har haft en otroligt positiv genomslagskraft.
● I slutet av december fick vi via polisen in en katt
med ett skadat ben. Skadan var gammal och läkt men
såg inte så rolig ut. Människor hade sett katten springa
ute flera månader. När han kom hit visade det sig vara
en jättecharmig och fin katt om än med krokigt ben.
Det visade sig även att han inte alls var hemlös utan
bodde i en familj och bara gick ut på små korta promenader då och då. Familjen som saknade sin katt
ringde polisen och dagen före julafton kom de och hämtade sin katt. Bättre julklapp kunde de nog inte ha fått.

En av kartongkattmammorna med sina vita kattungar.

hemmet Tigerharen med texter och bilder på hemlösa
katter som fått en ny start i livet.
● För oss i Kattfonden är HÄLSOKATTSPROJEKTET ett angeläget projekt. Däri får äldre människor hjälp med det
praktiska vad gäller kattägandet samt att vi tar tillbaka
katten då de inte längre orkar eller kan ta hand om den.
Vi har inte haft så mycket tid till detta projekt under
förra året på grund av alla djurskyddsärenden. I år tar
vi dock nya tag och just nu har vi två hälsokatter och
hoppas få fler.
Betydelsen av katter/djur är påvisad i en mängd undersökningar. Vi tror att kattens status kan höjas t.ex. genom hälsokattsprojektet.
● SOMMARKATT är ju ett begrepp som tyvärr fortfarande
existerar men problemet med utslängda katter finns året
om, vid flytt och andra orsaker när folk inte vill ta med
sig sin katt.
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Solgläntans djurtransportbil.

Skandinaviens enda kattpresentbutik!

onödigt och oumbärligt för kattälskare
Odeng 62, Stockholm, webbutik www.kattkatt.se

www.doggy.se

Rapport från kassören
kassören/redaktören

G

lädjande för alla hemlösa och vanvårdade katter är
att Kattfondens givare bara blir fler och fler för
varje år. TACK! Under förra året ökade insamlingen
rekordmycket. Därför kan vi hjälpa ännu fler hemlösa,
övergivna katter till nya, trygga, kastrerade, ID-märkta
och vaccinerade kattliv.
Vi har under år 2007 rikligen blivit sponsrade av MJAU
och Sorption. Tidningen Kattliv har varit med och

sponsrat almanackan och veterinär Anette Wiholm
Zander har bidragit med generösa veterinäravgifter. Fotograf Eivor Rasehorn har sponsrat med både almanacksoch vykortsfoton. Tryckerierna Geson Hylte och Wasa
Grafiska har generöst sponsrat tryckning av almanacka,
vykort och nyhetsbrev.
RAGNHILD SOLVIKA
ragnhild@kattfonden.se

8 nya Kattfonden-vykort!

SOLGLÄNTANS PÄRLAN
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS AUDREY OCH MARILYN
Foto: ©Lena Engen

SOLGLÄNTANS DAMMTUSS

SOLGLÄNTANS TIGER
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Förtjänsten går till Kattfonden. Du kan betala direkt till Kattfondens
90-konto 90 08 84-8 och uppge vilket/vilka och hur många vykort du vill ha
och vart det/de ska skickas. Du kan också beställa via www.kattfonden.se eller
info@kattfonden.se

SOLGLÄNTANS FRÄS
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS TUFFING
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SOLGLÄNTANS MUMMEL
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ALFONS

5 kr/st
eller 5 st
för 20 kr
plus porto 10 kr
oavsett antal

Hjälp hemlösa katter – köp Kattfondens tröjor och toppar!
PRIS TOPPAR OCH T-SHIRTS:
160 kr + porto 20 kr oavsett antal

PRIS

COLLEGETRÖJA MED LÅNG ÄRM:

270 kr + porto 40 kr
oavsett antal

Förtjänsten går till Kattfonden. Du
kan betala direkt till Kattfondens 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
Alla tröjor kommer från
www.axonprofil.se

Svart collegetröja i bomull,
storlek S – XXXL.

OM

DU KÖPER TRÖJOR

OCH VYKORT SAMTIDIGT
BLIR PORTOT HÖGST

40

Rosa eller svart T-tröja, storlek XS – XXL.
Rosa eller svart tjej-topp, storlek S – XXL.
Foto: ©Ragnhild Solvika

KR OAVSETT ANTAL

Gul tjej-topp (OBS! små i
storlekarna!), storlek XS – XL. Allt
i 100 % bomull.

Efter åratal av misär blev det
Happy End för Missy och Rinda hos Sara!

F

ör ett och ett halvt år sedan tog Sara hand om en direkt! Satte sig i sin blivande husses famn och tvättade
svårt misskött schäfertik från ett vanvårdsfall i Ekerö hans näsa och gick sen över till mig och satte sig lugnt
där allt andades misär med genomsmutsiga fönster och tillrätta i famnen.Behöver jag säga mer? Vi blev helt
kiss och bajs överallt. Knappt några möbler och ägarna sålda. Men hon kunde ju inte heta Misär utan döptes
skulle bli vräkta. Hunden var avskärmad och hennes klor snabbt om till Missy.”
hade vuxit sig så långa att hon bara kunde gå på ha- ● När så Misär kom hem till Sara gick hon raka vägen
sorna. Hon var sju år och hade inte fått gå ut på ett helt fram till Rinda som hon inte sett på ett år och de pussade
år så även musklerna var helt förtvinade. Hon var päls- varandra på nosarna! De kände igen varann på direkten –
lös och hade sår
de hade ju levt
och krustor på
tillsammans i sju
magen efter att
år. Fortfarande är
ha legat i sitt eget
de de allra bästa
kiss och bajs i
vänner. Varje
månader och alla
morgon har de en
trodde hon var
ritual och kollar
döv på ena örat.
varandra och
Grannarna hade
föredrar för det
hört henne skälla
mesta varandras
och hade under
sällskap. Att Sara
ett års tid kontakvet hur gammal
tat olika myndigMissy är beror på
heter utan att nåatt kattan var IDgot hände. Till
märkt. Nu är hon
slut lämnades
även försäkrad
hon in på Hundoch det enda som
stallet eftersom
behövt göras på
hon hade skällt
henne är att
så mycket och
skrapa bort tandlänge. Och så 17 år gamla huskatten Missy vill ligga nära sin gamla kompis 8-åriga schäfertiken Rinda.
sten.
Foto: privat.
hamnade hon hos
● Hemma hos
Sara som förälskade sig i henne.
Sara och hennes man bor förutom Missy, Rinda och de
fyra siameserna två andra hundar som omhändertagits i
● Dövheten visade sig vara en svår bakteriell öronsjukdom som gick att bota för 11 000 kr. Efter ett halvår hemma mogen ålder. Alla djuren kan springa runt i lägenheten
hos Sara fick Rinda tillbaka sin hörsel och blev som en ny och gå ut och sniffa luft på balkongen.
hund. Idag är hon 8 1/2 år gammal, mycket social och ● De samsas bra fast mamma siames var måttligt förtjust
pigg som en mört. ”Med kärlek och omsorg så har denna och surade i tre dagar när Missy kom. Idag tycker hon
hund blivit den bästa vi nånsin haft”, berättar Sara.
dock att Missy är ganska OK och har accepterat henne.
● Ett halvår senare fick Sara ett samtal från TV4:s pro● De tre siamespojkarna tyckte bara Missy var rolig och
gram Hitta Hem. De hade fått uppgifter om en hund Missy själv hade inte svårt att acceptera sin nya renare
som Sara tagit hand om och berättade att det i huset miljö med bättre mat och
även hade funnits 31 katter. Sara fick reda på att de snällare matte och husse
befann sig på Solgläntans katthem. Sara berättar vi- – hon var ju van vid
dare: ”Kunde inte sluta att tänka på katterna eftersom mångfald! Sara avslutar:
de faktiskt var Rindas ”småsyskon” och när jag pra- ”Behöver jag säga att
tade med Lena Engen på Solgläntan så fick jag höra jourhemmet övergick till
talas om en äldre kattfröken som var 16 år och lite svår- ett permanenthem? Missy
placerad på grund av sin ålder. För övrigt pigg och är en underbar lekfull katt
fräsch. Hon behövde ett jourhem. Pratade med man- som givetvis får vara kvar
www.sorption.se
nen i huset och vi åkte dit för att BARA titta... vi hade hos oss.”
nämligen ingen brist på katter eftersom huset huseras RAGNHILD SOLVIKA
av fyra siameser. Men Misär som hon hette sålde in sig ragnhild@kattfonden.se

Skrållans solskenshistoria

V

ia polisen
fick Solgläntan in en
honkatt som
var otroligt
charmerande
och ID-märkt.
Dessvärre var
märkningen så
otydlig att den
inte gick att
tyda. Vi döpte
henne
till
Agnes. Men det kändes som att det någonstans nog fanns
en familj som saknade henne väldigt mycket. Hon var
kastrerad och polisen överlät henne till oss då vi inte
lyckades hitta hennes familj. Vi chipmärkte henne och
skulle placera henne i ett nytt hem. Vi hittade en jättebra ny matte men sa att vi ville göra ett sista försök med
Kennelklubbens kattregister som har en bra sökfunktion

där man kan utesluta bokstäver man ej kan se. Till slut
hittade vi i Sollentuna en sköldpaddsfärgad katta som
visade sig vara Agnes. Familjen hade åkt till veterinären för att klippa klorna på henne men hon blev rädd
och slet sig innan de kommit in till veterinären. Familjen polisanmälde att deras katt var försvunnen, satte upp
en massa lappar med bild på henne och letade på internet
på alla tänkbara ställen. Men utan framgång.
När Agnes eller Skrållan, som hon egentligen heter, kommit hem gick hon runt och inspekterade sitt hem och
hoppade sedan i tur och ordning upp i knäet på sina
familjemedlemmar och strök sitt ansikte mot deras. Hon
njuter i fulla drag av att vara hemma igen och har blivit
ännu mer kelsjuk än innan.
För oss som jobbar med till synes hemlösa katter känns
det fantastiskt att hitta nya goda hem till katterna och
när de desutom hittar tillbaka till sina riktiga hem känns
vårt arbete riktigt meningsfullt.
LENA ENGEN,

ORDFÖRANDE I

KATTFONDEN

lena@kattfonden.se

Stöd Kattfondens sommarkattskampanj! PG: 90 08 84-8.
Skriv ut A4-affischer från www.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, 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 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. 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.
Adoptionskostnaden för en katt är 900 kr; 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.

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

Sjöstadens veterinärpraktik/
AW Djurdoktorn AB
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