
Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

● Senare på hösten hittade vi en låda med elva kattungar
och två mammor slängda i diket. Vi hade helt fullt men
hade tur eftersom ett jourhem kunde ta hand om hela
familjen. De var väldigt fina och trevliga katter och jag
tycker det är obegripligt hur man kan slänga ut sina kat-
ter efter att först ha tagit hand om dem. Vi uppmanar
alla att polisanmäla
dem som bara dum-
par sina katter!
● Vi har varit med i
TV4:s programserie
Hitta hem i flera av-
snitt. Glädjande nog
har vi  tack vare
detta hittat många
nya hem till våra
katter.
● Vi har länge arbe-
tat tillsammans med
andra katthem för
att få till stånd ett
bra samarbete med polisen. Som ett led i detta så har vi
fått träffa en representant för länspolisen i Stockholm
för att diskutera rutiner och andra frågor som berör upp-
hittade katter.

● Solgläntans katthem har även läm-
nat anbud till polisen för att hjälpa till
med transport och förvaring av hem-
lösa katter och i stockholmsområdet
finns det nu tre olika katthem som
kommer att anlitas av polisen när de
behöver hjälp.
● Kattfonden har hjälpt till med vete-
rinärkostnader för en kattkoloni i Olof-
ström i Blekinge.
TEXT & FOTO: ©LENA ENGEN,
ORDFÖRANDE I KATTFONDEN
lena@kattfonden.se

Vi har aldrig på Solgläntan haft så många djurskydds-
fall och stora kattärenden som i år. I april fick vi in

31 katter från ett och samma ställe via kronofogden. På
sidan tre kan du kan läsa om katten Ramses och hans
kompis Curry som var några av alla de katter som
omhändertogs och som har fått ett nytt bra hem.

● I slutet av juni dumpades en låda vid vår uppfart som
innehöll en kattmamma med tre ungar vilket du kan läsa
om i vår nya almanacka.
● I september beslöt polisen att omhänderta ett stort an-
tal katter i Märsta. Katterna var i ett bedrövligt skick.
De hade öronskabb, var kraftigt
inavlade och uppfödda på mestadels
makaroner och lite kattmat vilket kat-
ter inte alls klarar sig på då de behö-
ver mycket protein i sin kost. Vidare
var de magra, okastrerade och fulla
med mask.
● Vi har haft ett nästan totalt intag-
ningsstopp av andra katter på grund
av alla dessa katter. Många av de
här har varit ganska skygga och de
har behövt tid på sig för att social-
tränas.
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Skandinaviens enda kattpresentbutik!

www.doggy.se

Kartongkattungarna Audrey och Marilyn.

En Märsta-katt.

Kattskötare Linda Ringberg socialtränar
en av Solgläntans kattungar.
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STÖD
DJURSKYDDET SVERIGES KATTKAMPANJ för lagstiftning om
obligatorisk märkning och registrering av katter!

Hjälp hemlösa katter – köp Kattfondens tröjor och toppar!

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
Tröjorna kommer från

 www.axonprofil.se

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

PRIS COLLEGETRÖJA MED LÅNG ÄRM:
270 kr + porto 40 kr

oavsett antal

PRIS TOPPAR OCH T-SHIRTS:
160 kr + porto 20 kr
oavsett antal

Svart collegetröja i bomull,
storlek S – XXXL.

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

TRYCKET

PÅ FRAMSIDAN!

KÖP 2008 ÅRS ALMANACKA OCH GE NYA BRA LIV

ÅT HEMLÖSA KATTER!

Kattfonden – Insamlingsstiftelse för hemlösa katter
tackar alla fantastiska, nya och gamla givare som

gör att insamlingen ökar stadigt år från år. Förutom att
ta hand om och omplacera hemlösa katter bidrar ni även
till att ännu fler hemlösa katter har kunnat vaccineras,
kastreras och ID-märkas.
Behållningen av försäljningen av 2008 års almanacka
går till arbetet med att omplacera och kastrera hemlösa

katter hos Solgläntan och hos dem vi samarbetat med i
almanackan, nämligen djurhemmet Tigerharen i Skara
(decemberkatten), djurskyddet Hitta Katten i Enköping
(septemberkatten), Hudiksvalls Kattsamarit (februari-
och julikatten) och föreningen Kattkastreringshjälpen
Södertälje-Nykvarn (mars- och junikatten). De andra
almanackskatterna kommer från Solgläntan.
RAGNHILD SOLVIKA ragnhild@kattfonden.se

Almanackan med de unika katt-
namnsdagarna är ett samarbete
mellan djurhemmet Tigerharen i
Skara, djurskyddet Hitta Katten
i Enköping, Hudiksvalls Kattsa-
marit och föreningen Kattkast-
reringshjälpen Södertälje-
Nykvarn.
Behållningen går till respektive
katthem/djurhem/förening.

PRIS: 100 kr + porto
20 kr oavsett antal.
PG: 90 08 84-8.Fo
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Lilla grå från förorten kom till Lill-Skansen
och fick ett eget hem

H enrik Ahlberg har ett hjärta som
klappar för övergivna katter i alla

åldrar och speciellt för dem som håller
till i Brandbergen, söder om Stockholm.
Under årens lopp har det blivit åtskil-
liga katter som han har tagit hand om
och omplacerat.
I slutet av sommaren hittade Henrik en kattmamma med
två kattungar som låg och tryckte i frigrunden under
Klockarbergsskolans provisoriska lokaler efter det att
han blivit tipsad av en tjej i mataffären. Han fångade in
kattmamman och en av ungarna. Den andra smet iväg
med eld i baken för den var dödsförskräckt sedan den
skrämts av några skolungar som skjutit med softairgun.
Mamman var tam och den gråa ungen som var cirka 4–
5 veckor gammal var blyg och timid men tam som sin
mamma. Men eftersom den andra ungen blev kvar un-

der skolgrunden släppte Henrik tillbaka mamman så att
även den ungen skulle ha chans att klara sig.
Hemma hade han fullt med andra katter så han behövde
snabbt få ett fosterhem till kattungen och blev tipsad att
Lill-Skansen kanske skulle kunna ta emot den. Och han
hade tur! De hade just då ingen liten kattunge så han
åkte dit och lämnade lilla grå som fick sällskap av en
13 veckor gammal katthona som var mycket avvaktande
och som inte blev överdrivet förtjust över nykomlingen.
Lilla grå hade ännu mera tur för, när den hade fyllt 12
veckor, fick den flytta till ett alldeles eget hem.
Nu återstår för Henrik att försöka locka fram katt-
mamman och den andra ungen så att han kan fånga in
dem och se till att även de får egna, kattälskande  hem.
RAGNHILD SOLVIKA ragnhild@kattfonden.se

VÄLKOMNA
till Kattfondens/Solgläntans

monter på Husdjursmässan 
i Sollentuna 3–6 januari 2008!

Ekerö-Ramses lycklig i sitt nya hem

N är vi hämtade helvita Ramses, som
har ett blått och ett gult öga, var

han väldigt rädd och reserverad.
I samma box satt en gul-vit lite mindre katt som var mer
framåt och som vi döpte till Curry eftersom han kurrade
så. De kom båda två från ett vanvårdsfall av ett tjugotal
katter på Ekerö.
Det tog två veckor för
Ramses att våga sig
fram till oss och för
varje dag som gått har
han vågat mer och
mer.
Han är döv, vilket vi
förstod ganska snart.
Det är tydligen gan-
ska vanligt att även
vita odd-eyed katter
kan bli döva och inte
bara cirka 40 % av de
vita katterna.
Ramses är idag en

otroligt tillgiven och trygg katt som gärna vill ligga i
närheten av oss så fort han finner tillfälle. Mysigast är
det förståss på morgonen när vi ska (försöka) äta fru-
kost för då ska han ligga mitt på bordet och bli kliad på
magen.
Curry har blivit mycket lugnare de senaste månaderna
och kan nu till och med ligga stilla och koppla av till-

sammans med Ram-
ses i soffan, det är ett
stort framsteg!
Vi hade nog inte så
stora förhoppningar
om att katterna
skulle bli lugna och
harmoniska när vi
fick hem dem – men
det har de verkligen
blivit, nästan så man
kan märka en tack-
samhet från katterna
– att de fått det så
mycket bättre.
MARIA RUNDBERGOdd-eyed Ramses. Foto: ©Lena Engen



TACK alla sponsorer!
WASA GRAFISKA, www.wasagrafiska.se, som subven-
tionerar tryckningen av Nyhetsbrevet och alla andra som
jobbar ideellt med Nyhetsbrevet och Kattfonden.
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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.

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 Bobby och Zorba
VVVVVill gärna berätta lite hur det går för mina två minsta

skyddslingar, som anlände via dig, Lena, den 7/5
2007. Zita (hon som hade stygn kvar att tas när hon kom)
heter numera Bobby. Hon har funnit sin mentor och har

blivit mycket tillgi-
ven. Har funnit, att
det är siames i henne,
hon vill vara med
överallt, pratar, tidvis
skriker ut vad hon
vill, kräver att man
lyssnar på henne, sö-
ker ögonkontakt, so-
ver hos mig på nät-
terna, annars mycket
självständig.

● Tiger heter nu
Zorba och hon var
mycket skygg och är
det fortfarande. Jag

får stjäla till mig klappar och smekningar av henne när
hon gosar med de andra katterna, och det går bra, tills
hon kommer underfund med att det är en männsklig hand
som rör henne, då kryper hon undan. Hon har Bengal i

sig, för hon söker sig dagligen högt upp på köksskåp,
dörrposter, allt för att ha uppsikt över allt och alla. Även
hon talar om var hon är och när hon varit på toaletten.
Skall vara med på avstånd och se vad jag gör, har koll
på mycket.  Även
hon har fått en men-
tor och sover hos
mig på nätterna. Så
det går bra för mins-
tingarna. Allt sedan
de kom, har samt-
liga katter blivit
”folkskygga”. En-
dast dottern min
och jag kan umgås
med dem. Kommer
det besök till huset
är katterna som
bortblåsta tills det
åter är lugnt. Mysi-
ga tjejer och jag är
så tacksam för att du kom med dem hem till mig. Tack
än en gång.
TEXT & FOTO: ©ELSY HANSSON, HALLSTAVIK


