Nyhetsbrev nr 2/2011 från

Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

Senaste nytt om Solgläntans hemlösa katter

N

u har vi varit i vårt nya katthus i ett år. Jag tyckte
att vårt gamla hus var hemtrevligt och bra men så
här i efterhand när jag ser hur bra både katter och personal mår i detta nya hus och att katterna har fått så mycket
större ytor att vistas på så känns allt verkligen jättebra.

Djurpoliserna Eva Sellberg och Mia Lönnström informerade om sin
verksamhet vid Öppet Hus på Solgläntan.
● Mitt syfte med nya katthuset var att i första hand ta
emot fler hemlösa katter vilket vi verkligen har
gjort. Huset fylldes snabbt av mängder av katter.
Plötsligt hade vi över dubbelt så många som tidigare. Det här har lett till stora merkostnader. Enbart veterinärkostnaderna har i år redan rasat iväg
till långt över 100 000 kr.
● Djurvårdarna som sköter katterna är anställda.
Men nu har vi börjat ta in volontärer också, något
vi inte gjort tidigare, för att katterna verkligen ska
få den omvårdnad de behöver.
● Som volontär får du först en utbildningsdag och
kan sedan komma och hjälpa till att sköta och umgås

med katterna under ett förmiddags- eller eftermiddagspass. Vi håller på att utarbeta ett schema så om du är
intresserad av att hjälpa till hör av dig!
● Utöver den dagliga skötseln med mat och städning går
det också mycket tid åt till att klippa klor på, kamma
och socialträna katterna.
● I år har vi haft två ÖPPET HUS och planerar att ha ett
varje vår och höst. Vid vårt senaste deltog Stockholms
djurpolis och informerade om sin verksamhet. Vi har
också börjat med DROP IN varje torsdag kl 15–17.30. Då
kan du som är intresserad av att adoptera
Vi har under våren och försommaren
byggt klart våra nya uterum på baksidan.
en eller två hemlösa
Katterna Batman, Aprilia och Bostie
katter komma på bestortrivs och kan sitta tryggt
sök utan att boka tid
och beskåda både älgar och rådjur
som ofta besöker tomten.
innan.
● Samarbetet med
Stockholms djurpolis fortskrider och
har ökat allteftersom. I augusti var vi
och hämtade 19 katter i en lägenhet. Trots
att katterna var
så många
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MJAU-katten
hälsade välkommen vid
Öppet Hus.

VÄLKOMMEN på GLÖGG på Solgläntan lördag 10 december kl 12–16!
Kattfonden säljer lotter, kattprylar från butiken Katt!Katt! och samlar in pengar till
våra fina hemlösa katter som vi hoppas kan hitta många nya hem under dagen.
08-510 235 13 info@kattfonden.se

Skandinaviens enda kattpresentbutik!

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

www.mjau.se

Rapport från kassören/redaktören

N

u har Kattfonden fått sina två första arv vilket vi
och katterna gläder oss åt. Alla bidrag är ju jättevälkomna – särskilt nu när Solgläntans katthus kan ta
emot så många fler hemlösa katter än tidigare.
● Katthuset har i år även kompletterats med uterum på
baksidan så insamlingen till katthuset fortsätter parallellt med insamlingen till själva verksamheten med de
hemlösa katterna.

Vi tackar våra sponsorer kattmaten MJAU, Toa-Lätt
katt- och smådjursströ, tryckerierna Wasa Grafiska och
Brommatryck & Brolins/Vittgrafiska, djurförsäkringsbolaget Agria, Lill-Skansen, tidningen Kattliv, vår ”husveterinär” Anette Wiholm Zander, Sjöstadens veterinärpraktik/AW Djurdoktorn, Solgläntans Kattpensionat och
kattaffären Katt!Katt!.

●

RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

2012 års Kattfondenalmanacka om och för
hemlösa katter
Foto: ©Lena Engen

www.sorption.se

är ett samarbetsprojekt mellan Kattfonden/Solgläntan, Hudiksvalls Kattsamarit, Katthjälpen i Malmö och
Katthemmet Tasseland på Värmdö.
BEHÅLLNINGEN GÅR TILL RESPEKTIVE
KATTHEM/FÖRENING.

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

Om du vill ge en julgåva kan du skriva ut
ett julgåvobrev/diplom på www.kattfonden.se
➥ forts från sid 2

var de otroligt fina och trevliga och söker nu nya kärleksfulla hem.
● OMSORGSKATTEN är vårt nya namn på det vi tidigare
kallade Hälsokatten. Just nu arbetar vi intensivt med detta
projekt eftersom vi är övertygade om att det är bra för
äldre att få kattsällskap samtidigt som en hemlös katt får
ett nytt riktigt bra hem.

Nordens Ark
– ett bohuslänskt paradis
för utrotningshotade djur

I

maj var Lena, Arne och jag på
studiebesök i Nordens Ark i
mellersta Bohuslän och beundrade europeiska vildkatter, lodjur, amurtigrar, snöleoparder
och amurleoparder i deras generösa hägn.
● Roligast var ett gäng ungjärvar
som stod på bakbenen och suktade när de kände att det vankades ensilage.
©RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

● Vi vet ju enligt flera forskningsrapporter att gamla,
handikappade och sjuka människor mår mycket bättre
och blir gladare av att kunna kela och gosa med en
lugn och stabil katt. Blodtrycket sänks och allmäntillståndet höjs.

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

Lodjur. Foto: ©Arne Jacobsson.

Värdefulla
medarbetare I

M

ikaela, Malin och Anders från MIVA (Människor I Verksamhet och Arbete) kommer varje onsdagseftermiddag till
Solgläntan för att kela och gosa med våra hemlösa katter.
● Eftersom vi har så många katter på Solgläntan så gör de en
väldigt viktig insats för katterna som verkligen behöver kontakt
med fler än vi som arbetar där. Vi vill ju att katterna ska få så
mycket mänsklig kontakt som möjligt.
TEXT & FOTO: ©LENA ENGEN BÄCKSTRÖM, CHEF SOLGLÄNTANS KATTPENSIONAT, www.kattpensionat.com
Mikaela kelar med Shift.

Anders leker med Solgläntekatterna Control, Alt, Delete,
Enter och Num Lock.

Värdefulla
medarbetare II

V

i i Kattfondens styrelse välkomnar ANNE
BLOMGREN som ny styrelseledamot. Anne
efterträder Malin Selgerudh som tar en småbarnspaus från Kattfonden.
● Flera av er har säkert redan mött Anne som
varit med både vid Husdjursmässan i Kista, invigningen av Solgläntans nya katthus och Öppet Hus på Solgläntan.
TEXT: ©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.

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.
Tröjorna kommer från
www.nlt-scandinavia.se

SOLGLÄNTANS LOULOU
Foto: ©Lena Engen

KUBUNGEN
Foto: ©Arne S Jacobsson

S OLGLÄNTANS MIMMI
& SNUTTAN II
Foto: ©Eivor
Rasehorn

RÖD OCH SVART COLLEGETRÖJA, storlek S – XXL,
PRIS: 270:- + porto 45:- oavsett antal.
PRIS vykort: 5:-/st eller 5 st
för 20:- + porto 10:- oavsett antal.
SOLGLÄNTANS MIMMI
& SNUTTAN I
Foto: ©Eivor Rasehorn

ROSA TJEJTOPP, storlek S – XL. SVART T-TRÖJA, storlek XS och S.
GUL TJEJTOPP (OBS! små i storlekarna!), storlek S – XL.
PRIS: 160:- + porto 25:- oavsett antal.

S OLGLÄNTANS MYS PYS
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS MISSY
Foto: ©Lena Engen
SOLGLÄNTANS TJOCKIS
Foto: ©Eivor Rasehorn

Välkommen till vår monter på husdjursmässan i Kista
5 – 8 januari 2012

Kattfondens – Insamlingsstiftelse för hemlösa katter
styrelse hösten 2011

Hej!

ORDFÖRANDE: ARNE JACOBSSON
SEKRETERARE: LENA ELOFSSON LARKNER
● KASSÖR: RAGNHILD SOLVIKA
● ORDINARIE LEDAMOT: CATRIN LILJEFORS
● SUPPLEANTER: ANNE BLOMGREN OCH MICHAEL LARKNER
●

Foto: ©Lena Elofsson Larkner

●

Har ni sett min sköna säng?
När Lillhusse och Lillmatte hade vuxit ur spjälsängen flyttade jag in. Nu
sover jag här varje dag.
Mjau från Bambi.
PS. Bilden är tagen på min 20-årsdag i november förra året.

K

attfonden är en ideell insamlingsstiftelse som bildades i maj år 2000 för att ekonomiskt stödja verksamheten med Solgläntans hemlösa katter och i november 2001 utkom det allra första numret av Kattfondens
nyhetsbrev.
● Kattfonden har under sina första tio år bidragit med 4 326
754 kr så att mer än 2 000 av Solgläntans hemlösa katter har
kunnat tas om hand och omplaceras. Vi har även bidragit
med veterinärkostnader – bl.a. ID-märkning och kastrering.
©RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

Besök gärna Facebook-grupperna ”Vi som adopterat en katt från Solgläntan” och ”Hjälp katter hitta hem igen”!

Din hjälp behövs!

K

attfondens verksamhet bygger på ideella insatser
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 stödja obligatorisk ID-märkning och kastrering
av katt.
● Du kan skänka ett engångsbelopp.
● 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 1 000 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.

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

