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LouLou som en jägare hittade övergiven i skogen och som han inte ville
skjuta utan lämnade in henne på Solgläntans katthem.

Kattfonden har när det här skrivs precis varit med på
Säbyholms höstmarknad. Säbyholm är ett natur-

bruksgymnasium varifrån vi får de flesta av våra prakti-
kanter på Solgläntan.

● VI HÅLLER PÅ att sälja 2009 års almanackor och det
märks att Kattfonden nu har blivit ett begrepp. Vi har
precis som i årets almanacka samarbetat med några and-
ra katthem/organisationer ute i landet, vilket är ett bra
sätt att hjälpa andra som tar hand om hemlösa katter att
få in pengar till deras verksamhet. Nytt för nästa års al-
manacka är att även människornas namnsdagar finns
med.

● KATTEN PRALIN dumpades på vägen här ute i Vallentuna.
Hon är en vacker semilånghårskatt som var i chocktill-
stånd när hon kom hit. De som bor i närheten där hon
dumpades kom turligt nog ut med sina hundar och såg

en kvinna i en vinröd Citroën släppa ut en transportbur
med en katt i. Kvinnan vinkade helt fräckt och körde
därifrån. Händelsen är polisanmäld.

● SAMMA VECKA hittade en jägare en liten femveckors
kattunge i skogen. Hon var mycket fin och helt tam och
runtikring henne låg det en massa vita hår. Troligtvis är
det en fågel eller något annat djur som har upptäckt en
dumpad kull med kattungar men lilla LouLou lyckades
gömma sig och klara sig oskadd!

● MAN UPPHÖR aldrig att förvåna sig över människors
grymhet. Jägaren som hittade katten tog med sig henne
hem och frågade om vi kunde ta hand om henne.
TEXT & FOTO: ©LENA ENGEN, ORDFÖRANDE I KATTFONDEN
lena@kattfonden.se

Pralin.



Rapport från kassörenRapport från kassören/redaktören

www.sorption.se

13-årige Sigge kom hem igen efter fyra år
tack vare Solgläntan!

Hankatten Sigge upphittades och fångades in i Vallentuna och lämnades in på Solgläntans katthem där de såg att Sigge var tydligt öronmärkt så att
de kunde ringa till Kennelklubbens kattregister och spåra ägarna. Husse blev så häpen när Solgläntan ringde att han först sa att de inte hade någon
katt som hette Sigge men att de hade haft en för fyra år sedan som rymt hemifrån Enebyberg efter ett chockartat veterinärbesök. Eftersom det hade
gått så lång tid hade de gett upp hoppet om att hitta honom. 13-årige Sigge var först lite avvaktande när matte och husse kom för att se om det
verkligen var deras katt men han tinade snabbt upp och glädjen stort högt i tak och han spann högt och lyckligt när de tog upp honom i famnen.
Han var sig lik trots att han blivit så mager. De gav hittelön till upphittaren som i sin tur skänkte den till Kattfonden.
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2009 års Kattfondenalmanacka
om och för hemlösa katter
är ett samarbetsprojekt mellan djurskyd-
det Hitta Katten i Enköping, Katthjälpen
i Malmö, Kattkastreringshjälpen Söder-
tälje-Nykvarn och Hudiksvalls Kattsa-
marit och har numera förutom katt-
namnsdagar även människonamnsdagar.
Behållningen går till respektive katt-
hem/djurhem/förening.

PRIS: 100 kr + porto 20 kr oavsett antal. PG: 90 08 84-8.

Kattfondens bidragsgivare fortsätter att vara mycket
generösa – pengainsamlingen har redan ökat jätte-

mycket jämfört med samma period förra året och till
byggandet av Solgläntans nya katthem har det redan
kommit in många frikostiga bidrag.
TACK MJAU/Doggy, Toa-Lätt/Sorption, Brommatryck

& Brolins, Geson Hylte tryck, Wasa Grafiska, tidningen
Kattliv, butiken Katt!Katt! och veterinär Anette Wiholm
Zander, som kastrerar och behandlar våra katter, för att ni
sponsrar oss så generöst!
RAGNHILD SOLVIKA
ragnhild@kattfonden.se



Hjälp hemlösa katter – köp Kattfondens tröjor, toppar, vykort!
Förtjänsten går till Kattfonden. Du kan betala direkt till vårt 90-konto 90 08 84-8 och
uppge vilket/vilka och hur många vykort/tröjor/toppar du vill ha och vart det/de ska
skickas. Du kan också beställa via www.kattfonden.se eller info@kattfonden.se och
OM DU KÖPER TRÖJOR OCH VYKORT SAMTIDIGT BLIR PORTOT HÖGST 40 KR OAVSETT ANTAL.

Tröjorna i 100 % bomull kommer
från  www.axonprofil.se

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

SOLGLÄNTANS DAMMTUSS
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS TIGER
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS AUDREY & MARILYN
Foto: ©Lena Engen

SOLGLÄNTANS PÄRLAN
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS FRÄS
Foto: ©Eivor Rasehorn SOLGLÄNTANS MUMMEL

Foto: ©Eivor Rasehorn
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ALFONS
Foto: ©Pia Strömblad

SVART COLLEGE-TRÖJA,
storlek S – XXXL.
PRIS: 270 kr + porto 40
kr 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.
PRIS: 160 kr + porto
20 kr oavsett antal.

Stöd nya katthemmet! PG: 90 08 84-8.

Om du skänker 100 000: eller mer får du ett rum uppkallat efter dig.

Kattfondens stora framtidssatsning
Solgläntan startades som kattpensionat år 1992. År

1995 började jag omplacera de första hemlösa kat-
terna då jag tyckte det var orimligt att avliva en frisk
och fin katt bara för att ägarna inte ville eller kunde ha
kvar sin katt. Sedan dess har över 2 000 katter fått nya
hem via Solgläntan och detta tack vare att vi år 2000
bildade ”Kattfonden – Insamlingsstiftelse för hemlösa
katter” som samlar in pengar till verksamheten och även
arbetar mer utåtriktat för att höja kattens status.
● Jordbruksverket har kommit med nya regler för djur-
hållning. Det innebär att storlekarna på våra kattrum inte
är tillräckliga. Vallentuna kommuns djurskyddsinspektör
har varit och inspekterat och tyckt att vi, eftersom vi
även har rastgårdar, håller måtten mer än väl och att allt
annat också fungerar bra. Jordbruksverket räknar dock
inte in rastgårdar och ger inga dispenser.
● Vi har insett att det är omöjligt att bygga om det nuva-
rande katthemmet. Kattfonden har diskuterat det här på
våra styrelsemöten under de senaste åren och vi har kom-
mit fram till att vi måste bygga ett helt nytt katthem för
att kunna fortsätta verksamheten. Solgläntan kommer
alltså i första hand att bli ett katthem för hemlösa katter.
Vi kommer att minska på antalet inackorderingar som
kommer att få en egen del som blir helt avskilt från de
hemlösa katterna och de kommer att hjälpa till att finan-
siera driften av katthemmet.
● Vi satsar på att bygga ett toppmodernt katthem så eko-
nomiskt som möjligt. Jag har köpt en stor tomt som lig-
ger cirka 500 meter från Solgläntan. Fastigheten är ur-
sprungligen ett gammalt dragontorp och kulturhistoriskt
intressant. Vi vill smälta in i miljön. Tidigare har där

funnits både får och hästar och andra djur. En del av
tomten ska göras som servitut för Solgläntans katthem.
Idag ligger ju det på min tomt vilket gör att det skulle
kunna bli svårt för någon annan att ta över driften.
● Kattfonden står nu inför sitt livs största utmaning. Vi
ska bygga ett enplans, rött trähus med vita knutar på
cirka 250 m2. Även om rastgårdar inte räknas in i de av
Jordbruksverket bestämda måtten så anser vi att det är
oerhört viktigt att ge katterna miljöberikning med frisk
luft och utevistelse. Vi ska bygga ett behandlingsrum
där vår veterinär kan undersöka, behandla och kastrera
katterna, likaså en separat karantänavdelning och de
hemlösa katterna ska bo i små enheter för att förhindra
smittspridning.
● Vi har startat en stor insamlingskampanj. Vi har som
riktmärke att vi behöver samla in 5 miljoner kronor. På
kattfondens hemsida kan du följa vårt insamlingsarbete,
hur mycket pengar vi fått in och även det praktiska ar-
betet i dagboksform som vi kontinuerligt uppdaterar när
det händer något nytt.
● Det här har varit en lång process och jag har tänkt
mycket på om bygget överhuvudtaget är ekonomiskt ge-
nomförbart. Eftersom jag tycker att arbetet med de hem-
lösa katterna är så viktigt och även om det ibland är job-
bigt så är det så fantastiskt roligt när en hemlös katt som
haft det dåligt får ett nytt hem och blir en älskad famil-
jemedlem. Det är också så många som stödjer och arbe-
tar med Kattfonden på olika sätt.Tack vare ert fina stöd
så tror jag att det här kommer att bli riktigt bra.
LENA ENGEN, ORDFÖRANDE I KATTFONDEN
lena@kattfonden.se



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 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 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.

Sjöstadens veterinärpraktik/
AW Djurdoktorn AB

Mia och Alice älskar att vara tillsammans!
Mamma Mu

kom till
Alice och paradiset
och fick namnet
Mia. Idag bryr sig
Mia bara om sin nya
matte Alice och vice
versa, hälsar son-
hustrun Ulla som
tillsammans med sin
man gav Mamma
Mu till Alice.
Detta är ett ypperligt
exempel på hur an-
geläget det är med
”projekt hälsokatt”
som Kattfonden/
Solgläntans katt-
hem vill sprida till
ännu fler. Det vill
säga – du adopterar
en lugn och kanske
lite äldre före detta
hemlös katt och i

kontraktet fastslås
att din ”hälsokatt”
har en garanterad
plats i Solgläntans
kattpensionat och
att du kan lämna
tillbaka katten om
du måste på grund
av sjukdom eller
annat.
Som bilden visar är
vä lbe f innande t
verkligen ömsesi-
digt. Mia har kun-
nat lämna sitt forna
hittekattsliv och
Alice har fått en
bästis för livet.
Låt fler hemlösa
katter få komma
till paradiset!
TEXT: RAGNHILD SOLVIKA,
ragnhild@kattfonden.se
FOTO: PRIVAT


