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Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

Senaste nytt om Solgläntans hemlösa katter

N

u börjar sommaren nalkas och i skrivande stund
har vi redan fått in tre kattmammor som alla fått
tre kattungar var. Vi har dessutom ytterligare tre högdräktiga katthonor. Tänk vad jag önskar att den nya lagen snart kunde bli verklighet så att alla katter som släpps
ut kastreras och ID-märks!
● Vi har hittat fantastiskt många nya hem till våra katter
vilket känns jättebra samtidigt som det också känns oerhört angeläget att alla katterna får goda permanenta hem
utan nya tråkiga upplevelser. Ibland händer det dock att
de nya ägarna inte kan ha kvar sin katt och då tar vi
förstås tillbaka den oavsett orsak. Det känns självklart
att vi gör detta men ändå tråkigt då vår målsättning är
att katten ska slippa omplaceras mer än en gång.
● Vi har fått in många katter som sprungit ute länge och
blivit fångade i fälla. De här katterna börjar succesivt få
tillit till människor och behöver komma till någon som
har extra mycket tid och tålamod. Så därför söker vi nu
jourhem till dem. Att vara jourhem innebär att man har
katten i tre månader och efter det görs en utvärdering. I
bästa fall går allt så bra att jourhemmet vill behålla katten. Vi letar även efter jourhem till mammor med kattungar så att ungarna får växa upp i hemmiljö.

Kattfondens/Solgläntans monter på Husdjursmässan. Till vänster
skymtar rollupen som Wasa Grafiska har sponsrat.

Helmer med sin nya matte.

Just nu håller vi på att miljöberika våra uterum ännu mer
för att både pensionatskatterna och de hemlösa ska ha
en riktigt stimulerande miljö även när de är ute.
● Under trettonhelgen var vi med på Husdjursmässan i Kista.
Våra katter gjorde succé och nu har alla fått nya egna hem.
● Kattfondens almanacka har sålt mycket bra och jag vill
tacka alla djuraffärer och veterinärkliniker, ingen nämnd
och ingen glömd! för all kattmat, alla leksaker, klöspelare och annat vi fått när vi varit ute med almanackorna.
Dessa gåvor betyder jättemycket för våra katter.
● Ingela Fransson och Staffan Hallström ordnar en kulturhistorisk stadsvandring i Gamla stan med kattinslag
tisdag 22 maj kl. 18.30. Pris: 100 kr. Biljetter finns på
Katt!Katt! eller Kattfondens hemsida www.kattfonden.se
och intäkterna går oavkortat till Kattfonden/Solgläntans
hemlösa katter. Vill du veta mer? – titta på vår hemsida!
●

TEXT & FOTO: ©LENA ENGEN BÄCKSTRÖM, CHEF SOLGLÄNTANS KATTPENSIONAT
www.kattpensionat.com

Titta in i nya webbutiken!
www.trollkatten.se

Välkommen till Ö PPET H US och loppis på men de kan bokas så ta gärna med en kattvän
Solgläntan lördag 12 maj kl.13-16 och träffa eller två som funderar på att skaffa katt!
Kaffeservering. Korvgrillning.
våra hemlösa katter! Vi hoppas att många av våra
08-510 235 13, www.kattfonden.se
jättefina katter kan bortadopteras och få nya hem.
info@kattfonden.se
Katterna får inte tas med hem från Öppna Huset

Skandinaviens enda kattpresentbutik!

onödigt och oumbärligt för kattälskare
Odeng 62, Stockholm, tel: 08-30 41 70
webbutik www.kattkatt.se

www.mjau.se

www.sorption.se

Nu är Nya Lill-Skansen INVIGT
och
kommer från Solgläntan!
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1 MARS invigdes nya Lill-Skansen som ligger på
Lill-Skansens gamla mark strax nedanför Högloftet.
Huskatter, höns med tupp, berglori-fåglar, kaniner, marsvin, daggmaskar, snokar, huggormar, paddor, grodor, abborre, kackerlacka, stackmyror, dvärgmöss och brunråttor
håller till i en stor huvudbyggnad med grästak. Det är
högt i tak och generöst med ljus från både glasväggar och
takfönster. Det vackra golvet är gjort av ändträn och

mycket behagligt att gå på. Flera gångar och
krypin finns att utforska och klättra i.
● Landströms Arkitekter har ritat nya LillSkansen, väggmålningarna är gjorda av
Lotta Canow och naturmålningarna av
Andreas Larsson.
● Nya Lill-Skansens guide och maskot heter Lilla Kott.

Abborrdammen med klätterberget. Till höger i bakgrunden syns nappomaten och hönshuset .

Kattfondens styrelse

ARNE JACOBSSON, ORDFÖRANDE, RAGNHILD SOLVIKA, KASSÖR, ANNE BLOMGREN, ORDINARIE LEDAMOT,
CATRIN LILJEFORS, ORDINARIE LEDAMOT, LENA ELOFSSON LARKNER, SUPPLEANT, MICHAEL LARKNER, SUPPLEANT.

Hjälp hemlösa katter – köp Kattfondens tröjor och 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.
PRIS COLLEGETRÖJOR: 270:- + porto 45:- oavsett antal.

Tröjorna kommer från
www.nlt-scandinavia.se

RÖD COLLEGETRÖJA, storlek S – XXL. SVART COLLEGETRÖJA, storlek S – XXXL.
ÄPPELGRÖN COLLEGETRÖJA, storlek S – XXL.

PRIS T-TRÖJOR: 160:- + porto 25:oavsett antal.
ROSA, GUL och LILA T-TRÖJA
storlek XS – XXL.

I en glasmonter mellan katternas rymliga ”lantkök” och hönshuset står en nappmaskin – en nappomat – konstruerad av Sven
Nordqvist och inne i den står Pettson och hjälper till med att
vidarebefordra alla nappar till katterna.
● Till sommaren kommer de fem katterna, de fem hönorna
(Spite och öländska dvärghöns), tuppen och kaninerna att kunna
gå ut i väl inhägnade uterum så att de kan sprätta och sniffa
Skansenluft.
● De hemlösa huskatterna – tigrerade Cupcake, svarta Scroll
lock, sköldpaddsfärgade Tanja, svarta Page Up och tigrerade
Messi – kommer alla från Solgläntan, är mellan ett och två år
gamla och kan tingas för adoption. När man bokar en katt eller
●

Solgläntans Cupcake som sedan mars 2012 finns i kattrummet
på nya Lill-Skansen gillar att ligga bland kuddarna i kanapén.

Karin Nyblom, Solgläntan, djurchef Linda Askelund och kattrummets
inredare Tor Svae framför spisväggen i katternas rum.

två ska man ta god tid på sig att fundera innan kontrakt
skrivs med Solgläntan som då skickar med vaccinationsintyg, startpaket med mat, kattströ och skötselanvisningar. Solgläntan skickar även med uppgift om
ID-märkning (chip) och registrering i SKK:s ägarregister
djur-ID.
● Nedanför ”storhuset” ligger ett vitt stall där 3 minigrisar, 5 afrikanska dvärggetter och 2 svenska blåankor
bor och till sommaren ska de få gå ut till sin klapphage.
forts sid 4 ➥

Rapport från kassören/redaktören

D

et ser mycket bra ut för Kattfonden – under år 2011
fick vi ärva nästan 300 000 kr och verksamheten
med de före detta hemlösa katterna i nya katthuset är i
mer än full gång.
● Kattfondens insamling till Solgläntans hemlösa katter
går ju också till vaccinering, ID-märkning, registrering
och kastrering av alla katthonor och -hanar när de är
över 6 månader gamla.
● MED 750 KR/HONA OCH 350 KR/HANE KAN DU STÖDJA
KASTRERINGARNA.

Under år 2011 kunde Solgläntan ta emot ännu fler hemlösa katter jämfört med året innan därför ökade veterinärkostnaderna med 48 %.
● Kattfonden tackar sina sponsorer Toalätt katt och smådjursströ, MJAU kattmat, Katt!Katt!, Agria, Kattliv, Nya
Lill-Skansen, tryckerierna Wasa Grafiska och Brommatryck & Brolins/Vittgrafiska, veterinär Anette Wiholm
Zander, Sjöstadens veterinärpraktik och Solgläntans
Kattpensionat.
●

RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

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

KUBUNGEN.
Foto: ©Arne S Jacobsson

SOLGLÄNTANS
MIMMI & SNUTTAN I.
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS MYS PYS.
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS MISSY.
Foto: ©Lena Engen Bäckström

SOLGLÄNTANS TJOCKIS.
Foto: ©Eivor Rasehorn

”

PRIS T-TRÖJA:
160:- + porto 25:- oavsett antal.
SVART T-TRÖJA, storlek XS – XXL.

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

SOLGLÄNTANS TROPIC.
Foto: ©Lena Engen Bäckström

SOLGLÄNTANS MIMMI & SNUTTAN II.
Foto: ©Eivor Rasehorn

S OLGLÄNTANS LOULOU.
Foto: ©Lena Engen Bäckström

Alltsomallt består åretruntöppna nya Lill-Skansen
av över 5 400 kvadratmeter varav 1 500 kvadratmeter är under tak.
● Solgläntans fem katter verkar trivas alldeles fantastiskt bra i sitt vackra ”lantkök” som t.o.m. har en
riktig vedspis – oeldad förstås! De rev inte ens ner
den stora maffiga blomsteruppsatsen vid fönsterväggen. En gammaldags gobeläng sitter på en av väggarna som är tapetserad med en murgröne-fondtapet
och i en kanapé mitt i köket ligger gärna katterna
bland kuddarna och snusar. Eller högst upp uppe på
●

Djurvårdare Elinor och arbetsledare Zissi.

Besök gärna Facebook-grupperna ”Vi som adopterat en katt
från Solgläntan”, ”Hjälp katter hitta hem igen”
och ”Solgläntans Kattpensionat”!
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det ljusgröna hörnskåpet i pärlspont vilket är Page
Ups favoritplats. På några hyllor står inramade
foton på katterna Rocky och Kenny – inredaren
Tor Svaes katter. Och om ni tycker er känna igen
katternas rum så kan det bero på att Tor även har
gjort Junibackens inredning. Klöspelare och toalådor har smugits in ändamålsenligt och diskret
och mat- och vattenskålarna står helt naturligt lite
här och där.
● Arbetsledare Zissi Dahlquist och djurvårdare Elinor Dahlgren berättar att alla katterna är lugna och
trygga och har haft lätt för att anpassa sig till sin
nya miljö. De är också mycket nöjda med sin
nygamla arbetsplats där djuren nu verkligen får
plats och har fått så fräscha boställen. Det är dessutom mycket lättare att sköta om djuren i dessa
funktionella lokaler och de kan även ta emot fler
barngrupper.
TEXT: ©RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se
FOTO: ©LENA ENGEN BÄCKSTRÖM, www.kattpensionat.com

är huvudsponsor för Nya Lill-Skansen
som hittills har kostat cirka 60 miljoner kronor.

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 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 obligatorisk ID-märkning, registrering
och kastrering av katter.
● Du kan ge ett bidrag som minnesgåva.
● Du kan skriva testamente till förmån för Solgläntans
hemlösa katter.
● Du kan 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. Eller så kan du komma på DROP IN
torsdagar 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
katter 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.

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

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

Sjöstadens veterinärpraktik/
AW Djurdoktorn AB

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 hus om du vill ge 100 kr till Solgläntans katthus.
Redaktör: Ragnhild Solvika/● rajoli, ragnhild@kattfonden.se

