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Tänk att vi nu har flyttat in i vårt nya katthus! Det har
varit en lång process från det att tankarna väcktes

att bygga ett helt nytt katthus till att det nu är klart. Vi
började med grunden i mars och resning av stommen i
april. Det mesta är färdigt och det är bara uterummen på
baksidan som fattas och dessa hoppas vi kunna bygga
under våren.

● Efter att jag i arton år har haft kattpensionat och katt-
hem så känns det fantastiskt att kunna genomdriva ett
sådant här stort projekt och att få allt precis som jag och
min personal vill ha det.

● Det var Jordbruksverkets regler från 1 maj 2008 om
katthållning som gjorde att vi insåg att Solgläntans nu-
varande lokaler är för små och eftersom dessa var omöj-
liga att bygga om så startade Kattfonden för två år se-
dan en insamling till Solgläntans nya katthus. Det ökan-
de antalet hemlösa katter gjorde också att vi behövde
nya utrymmen. Det gamla katthuset kommer dock att
justeras så att det i framtiden kan användas som extra
karantän när Solgläntan får in djurskyddsärenden med
många katter.

● Solgläntans viktigaste uppgift är att ta hand om och
hitta nya och bra hem åt de hemlösa katterna och under
den senaste tiden har till vår glädje väldigt många adop-
terats bort. Under de senaste tio åren har bortemot 2 000
av Solgläntans hemlösa katter fått nya hem tack vare
Kattfondens alla trogna och generösa givare och spon-
sorer och vi hoppas att vi med de nya utrymmena ska
kunna ta emot och hitta hem åt ännu fler.

● Cirka 80 hemlösa katter kommer att få plats i nya katt-
huset och i de flesta kattrummen ryms 3–5 katter. Vi
följer Jordbruksverkets bestämmelser som säger att kat-

Senaste nytt
ter som hålls i tillfällig förvaring ska ha tillgång till miljö-
berikning (t.ex. upphöjda liggplatser, möjlighet att klösa,
gömställen). Dessutom kan alla Solgläntans katter få
sniffa lantluft när de vistas i uterummen.

● En separat karantän är inrättad för de katter som inte
har giltigt vaccinationsintyg och där får de stanna tills de
är grundvaccinerade, avmaskade och veterinärbesiktigade.
Vi har även ett behandlingsrum där katterna kan under-
sökas, kastreras, vaccineras och ID-märkas. Numera
chipmärker vi alla katter innan de flyttar.

Om du vill ge en julgåva kan du skriva ut
ett julgåvobrev/diplom på www.kattfonden.se

Solgläntans chef Lena Engen med kattskötarna Anna
Carlsund, Linda Ringberg, Therese Wåtz, Robert Andersson

Fanny Ahlberg och administratör Caroline Engen framför
ingången till nya katthuset.

FORTS. NÄSTA UPPSLAG



Rapport från kassören/redaktören

2011 års Kattfondenalmanacka
om och för hemlösa katter

är ett samarbetsprojekt mellan Kattfonden/Solglän-
tans hemlösa katter, Katthjälpen i Malmö, Gotlands
katthem, Hudiksvalls Kattsamarit och Katthemmet
Tasseland på Värmdö.
Behållningen går till de hemlösa katterna.

PRIS: 100 kr + porto 25 kr oavsett antal.
PG: 55 73 08-4.

Det är helt fantastiskt att Solgläntans nya katthus nu
är klart! Byggandet har gått rekordsnabbt sedan

bygglovet kom den 3 mars i år. Och det är tack vare alla
ni trofasta och generösa givare som byggandet av detta
nya katthus kunnat möjliggöras. Fortfarande behövs det
dock mycket pengar till att slutföra byggandet. T.ex. så
är inte alla uterum färdiga.
Insamlingen till att ta hand om och omplacera Solglän-

tans hemlösa katter fortsätter som vanligt och nu behövs
det ännu mer resurser då detta nya katthus kan ta emot
dubbelt så många hemlösa katter. Förutom att skänka pengar
via vårt plusgiro 55 73 08-4 går det även att sms:a – 72550
kattfonden cat om du vill ge 100 kr till Solgläntans hem-
lösa katter och 72550 kattfonden hus om du vill ge 100 kr
till katthuset.
RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

FORTS. FRÅN  SIDA 1
● Katter som omhändertas i djurskyddsärenden
veterinärbesiktigas alltid. Därefter utfärdar länssty-
relsen ett beslut om vad ska hända med dem. Oftast
överlåts katterna till Solgläntan. Om det finns en
ägare har hon/han möjlighet att överklaga beslutet
och det händer ibland att ägaren får tillbaka sin/sina
katt/er.

● Det allra viktigaste för att katterna ska må bra
är Solgläntans fantastiska personal som ger kat-
terna en bra tid med mycket kärlek under deras
vistelse hos oss.

● Solgläntan kommer att utöka öppettiderna så att
det ska bli lättare att komma och välja ut en eller
två hemlösa katter.

● Solgläntans pensionatsgäster har en egen avdel-
ning skild från de hemlösas. De kommer också att
ha möjlighet till utevistelse. Platserna är färre så
det gäller att boka i tid under högsäsong.

www.sorption.se

Matte Rebecca lämnar Moses som blev en av de allra första inackorderings-
gästerna i Solgläntans nya katthus.



STÖD NYA KATTHUSET!
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.

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.

SOLGLÄNTANS MIMMI &
SNUTTAN I
Foto: ©Eivor Rasehorn

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

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

SOLGLÄNTANS LOULOU
Foto: ©Lena Engen

SOLGLÄNTANS TJOCKIS
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS MISSY
Foto: ©Lena Engen

RÖD, storlek S – XXL och
SVART COLLEGETRÖJA, storlek S – 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

Poliskatten Evert extrapappa åt många kattungar
Samtidigt som vi har byggt nya Solgläntehuset har vi
tagit emot oerhört många katter från djurskyddsärenden
via polisen. I somras t.ex. så fångade vi ett tjugotal kat-
ter från en kattkoloni på Lidingö. Evert var en av de
vuxna katterna och när han kom till Solgläntan tog han
hand om alla de små kattungarna som älskade honom
innerligt. Han hade tålamod som en ängel och lät dem
klättra på honom och ligga och sova på honom. Några
av dessa katter finns fortfarande på Solgläntan efter-
som de var ganska rädda när de kom och behöver
mycket social träning.

● Kattan Emilia kom till en familj som tog hand om henne.
Så födde hon tre ungar ute som hon sen tog in en och en.
Då ringde familjen till polisen och bad om hjälp och på så
vis kom hon och kattungarna till Solgläntan som i sin tur
lät dem vistas på Lill-Skansen i somras. Nu har alla fått
egna familjer och lever livets goda kattdagar.
TEXT : ©LENA ENGEN & ©RAGNHILD SOLVIKA

FOTO: ©LENA ENGEN, CHEF SOLGLÄNTANS KATTHUS, www.kattpensionat.com

Caroline Engen i receptionen på Solgläntans nya katthus.
Evert från Elfsvik, Lidingö, med några av sina kattungeskyddslingar.

TACK till våra byggsponsorer!



Kattfonden – Insamlingsstiftelse för hemlösa katter, Grävelsta 12, 186 92 Vallentuna, tel: 08-510 235 13, org.nr: 802409-3075,
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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 och få ditt namn
på en tavla i katthemmet om du vill.

● Du kan bli storfadder och få ett rum uppkallat efter
dig i vårt nya katthus.

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

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

● Vi skriver kontrakt vid adoptionen.

Sjöstadens veterinärpraktik/
AW Djurdoktorn AB ©Karin Nordlander

VÄLKOMNA
till vår monter på Husdjursmässan i Kista 6 – 9 januari 2011!

Skrållan
+

Kattfonden
=

sant

Foto: ©
C

atrin Liljefors

TACK till våra
sponsorer:

AKUT! Ett femtiotal katter som omhändertagits från
ett djurskyddsärende i Norrtälje behöver nya kär-
leksfulla hem.

 som subventionerar tryckningen av
Nyhetsbrevet, Vallentuna djurklinik och alla andra som
jobbar ideellt med Nyhetsbrevet och Kattfonden.


