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Skandinaviens enda kattpresentbutik!
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Kattfaddrar, burfaddrar, rumsfaddrar och and-
ra trogna givare, kattpoliser, länsstyrelsens

kattsamordnare, pensionatsanvändare, grannar,
Lill-Skansen, Sorption, Kattvärnet – cirka 200 per-
soner kom och invigde Solgläntans nya katthus
lördag 11 december 2010.
● Vi började insamlingen till nya katthusbygget
hösten 2008 så det känns helt fantastiskt att det
300 m2 stora katthuset nu fungerar som om det
alltid funnits. De hemlösa katterna och persona-
len stortrivs likaså kattpensionatsgästerna och den
här kalla långa vintern har det varit jätteskönt för
både katter och människor att vara i detta nya hus
med värmeslingor i golven. Under våren kommer
vi att bygga uterum även på husets baksida så att
katterna får möjlighet att vara ute så mycket som
möjligt.
TEXT:© RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se
FOTO: ©LENNART LARSSON & ©RAGNHILD SOLVIKA

Nu är Solgläntans nya katthus invigt!

Välkommen till ÖPPET HUS på Solgläntan lör-
dag 28 maj kl.13-16 och träffa våra hemlösa
katter och kolla in nya katthuset!
Vi hoppas att många katter kan bli bort-
adopterade då vi har väldigt många fina katter

Till vänster: rumsfadder Elsa Carlberg och Lena Elofsson Larkner, Kattfondens styrelse.
 I mitten och till höger: Solgläntans chef Lena Engen välkomnar rumsfadder Suzanne

Leijonmarck och södertörnspolisen Ankie Beland.

som söker nya hem. Inga katter får tas med
hem den här dagen men de kan bokas så ta
gärna med en kattvän som funderar på att skaffa
katt. Kaffeservering.
08-510 235 13, info@kattfonden.se

Solgläntans nya katthus ligger i gammal kulturbygd
med en äppellund strax utanför knuten.



Rapport från kassören/redaktören

www.sorption.se

Nu har det verkligen vänt! Kattfondens insamling
till verksamheten med Solgläntans hemlösa katter

och nya katthuset går riktigt bra. Enbart bidragen till
vaccinering, kastrering, ID-märkning och andra veteri-
närkostnader ökade med 58 % under 2010.
● Katthuset är invigt och i full gång med upp till 80 platser
för de hemlösa och inte riktigt lika många för Solgläntans
inackorderingsgäster. Tillsammans får de samsas om de cirka
300 m2 stora lokalerna. Den nya karantänen används flitigt
och behandlingsrummet utnyttjas så gott som varje dag.
● På vår hemsida kan du följa verksamheten och se hur
insamlingsstapeln till nya katthuset växer. Jag uppdaterar
den vid varje månadsskifte och Lena och hennes medar-

betare lägger in nya bilder på både de hemlösa katterna
som söker nya hem och katthuset.
● Till våren-sommaren planerar vi att bygga till fler ute-
rum på baksidan så att alla katterna kan sniffa lantluft.
● Vi tackar våra sponsorer kattmaten MJAU, Toa-Lätt katt
och smådjursströ, tryckerierna Wasa Grafiska och Bromma-
tryck & Brolins, butiken Katt!Katt!, försäkringsbolaget
Agria, tidningen Kattliv, Lill-Skansen, konstnär Karin Nord-
lander och vår veterinär Anette Wiholm Zander, Sjösta-
dens veterinärpraktik. Vi tackar även konstnärerna Jonas
Glock, Kickie Högström och Annette Lundberg som har
skänkt tavlor till nya katthuset.
©RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

Vad hände med de 50
Norrtälje-katterna som uppmärksammades
i TV-nyheterna i höstas?
De flesta har klarat sig riktigt bra trots den mer än

urusla starten med undernäring på grund av felak-
tig kost, inavel, trängsel, öronskabb, loppor och mask.
Så gott som alla har nu kunnat hitta nya kärleksfulla
hem. De var gunås vana att umgås med många katter
så flera har kun-
nat adopteras bort
tillsammans. De
är också mycket
sociala och gillar
både människor
och andra katter.

● De här katterna
hade förökat sig
ohämmat och var
dessutom väldigt
dåliga i magarna
då de huvudsakli-
gen hade fått äta
spagetti vilket kat-
ter inte klarar ef-
tersom de ju måste
ha högvärdiga ani-
maliska proteiner,
det vill säga kött
eller fisk, för att
kunna hålla sig
friska och starka.

● Så fort dessa
vanvårdade katter
kom till Solglän-
tan blev de under-

sökta och behandlade av veterinären och ompysslade och
skötta av Solgläntans personal som gav dem kändisnamn
som Suzanne Axell, Magnus Härenstam, Roger Nordin, Tina
Nordström, Lasse Åberg. Första tiden fick de tillbringa i
gamla katthuset och Solgläntan fick dispens tidigare än be-

räknat för de övriga
katterna att flytta till
nya huset. Efter kast-
rering, avmaskning,
vaccinering och ID-
märkning med chip
har de nu flyttat till
sina nya hem. Flera
av dem har adopte-
rats tillsammans med
en kattkompis då de
ju är vana vid katt-
sällskap. Men de
ville inte ha 50 katt-
kompisar!
TEXT: ©RAGNHILD SOLVIKA,
ragnhild@kattfonden.se
FOTO: ©LENA ENGEN &
©LINDA RINGBERG

Här är 28 av de 50 vanvårdade Norrtälje-katterna sedan de piggnat till på Solgläntan.



Hjälp hemlösa katter – köp Kattfondens tröjor, toppar, 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.

ROSA TJEJTOPP, SVART OCH RÖD T-TRÖJA, storlek XS – XXL.
GUL TJEJTOPP (OBS! små i storlekarna!), storlek S – XL.

PRIS: 160:- + porto 25:- oavsett antal.

SOLGLÄNTANS LOULOU
Foto: ©Lena Engen

SOLGLÄNTANS TJOCKIS
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS MISSY
Foto: ©Lena Engen

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

SOLGLÄNTANS MIMMI &
SNUTTAN II
Foto: ©Eivor
Rasehorn

SOLGLÄNTANS MYS PYS
Foto: ©Eivor Rasehorn

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

KUBUNGEN
Foto: ©Arne S Jacobsson

SOLGLÄNTANS MIMMI &
SNUTTAN I
Foto: ©Eivor Rasehorn

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.
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Denna tack-tavla till sponso-
rerna och alla dem som gett
bidrag till nya katthusbygget
hänger vid receptionen och
till höger syns Kickie Hög-
ströms tavla Putte som hon
skänkt till Solgläntans nya
katthus.Foto: ©Arne S Jacobsson

Bilden på ABC-katten Sillen har tecknaren/grafikern
Annette Lundberg skänkt till Solgläntans nya katthus.
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Jonas Glocks två grafiska blad som han skänkt till Solgläntans nya
katthus hänger med en gång till höger när man kommer in i receptionen.



Sjöstadens veterinärpraktik/
AW Djurdoktorn AB

TACK till våra sponsorer:

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. 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 1 000 kr och
   1 600 kr för två katter. De är då alltid vaccinerade

mot kattpest och kattsnuva, avmaskade och ID-
märkta med chip. Om de är vuxna är de dessutom
kastrerade.

● Vi skriver kontrakt vid adoptionen.

Senaste nytt om

Kattfonden – Insamlingsstiftelse för hemlösa katter, org.nr: 802409-3075, Grävelsta 12, 186 92 Vallentuna, tel: 08-510 235 13. PG:
55 73 08-4. www.kattfonden.se info@kattfonden.se 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.
Redaktör: Ragnhild Solvika/●●●●● rajoli, ragnhild@kattfonden.se

©Karin Nordlander som subventionerar tryckningen av
Nyhetsbrevet och alla andra som jobbar ideellt med
Nyhetsbrevet och Kattfonden.

Besök gärna Facebook-gruppen ”Vi som adopterat en katt från Solgläntan”!

Din hjälp behövs!
KKKKKattfondens 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 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 Kattfondens kastreringskampanj.
● Du kan ge ett bidrag som minnesgåva.
● Du kan skriva testamente till förmån för Solgläntans
   hemlösa katter.
● Du kan sprida information om vår verksamhet.

Stöd Kattfondens sommarkattskampanj! PG: 55 73 08-4.
Skriv ut A4-affischer på www.kattfonden.se

HÄLSOKATTERNA PÅ SOLTORPS ÄLDREBOENDE i Sol-
lentuna stortrivs och sprider glädje och trivsel bland

sina uppdragsgivare. Tyvärr
blev Saga svårt sjuk så hon
finns inte längre. Istället har
Kajsa flyttat dit som sällskap
till Caesar och på en annan
avdelning finns hälsokatten
Caroline från Solgläntan.

● HSB OMSORG SOLTORP har vunnit Sollentuna
kommuns vård- och omsorgsnämnds ”brukarnära”
kvalitetspris för sitt arbete med djur i vården. GRATTIS!

● FLUFFY – längst ner på bilden till höger – är en Scottish
Fold som kom till Solgläntan via kronofogden. Då var
han okastrerad och avvaktande. Numera är han som en
kramgo liten nallebjörn som älskar att kela och gosa

VI HAR ETT STORT BEHOV AV JOURHEM ÅT

KATTER SOM HAR VARIT LÄNGE PÅ SOLGLÄNTAN.

● KATTEN FIA t.ex. har flyttat två gånger och båda gång-
erna hade hon
bara legat under
en soffa och väg-
rat att komma
fram. Väl hos oss
är hon glad och
hur social som
helst. Vi hoppas
på tredje gången
gillt, att hon ska
få sin egen familj
som hon kan tri-
vas hos och få ett
långt bra kattliv.
TEXT & FOTO:
 ©LENA ENGEN,
CHEF SOLGLÄNTANS

KATTPENSIONAT,
www.kattpensionat.com


