
Nyhetsbrev nr 2/2016 från

Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

Senaste nytt om 

Den här hösten har det kommit in
oändligt många kattungar till

Solgläntan.

Ett snabbt och lätt sätt att stödja
Kattfonden ekonomiskt är att

sms:a 72672 och skriva Kattfonden 50,
Kattfonden 100, Kattfonden 250

eller Kattfonden 500 så ger du ett av
dessa belopp till Kattfonden/
Solgläntans hemlösa katter.

Swish: 123-024 33 37.

Den värsta händelsen var nog den med lilla Pyret
som hittades av några personer som såg när ett
gäng stod och bollade med henne. Som tur var
lyckades de få kattungen och lämnade då in henne
till polisen
● Kattmamman Sotis hade länge sprungit ute okastre-
rad och födde så kattungarna Bundis, Bästis, Kompis
och Lilla Du. Hade hon inte kommit till Solgläntan så
hade hon kunnat fortsätta föda mängder av kattungar
som sedan blivit förvildade och fött ännu fler ungar.
● Vi har också tagit hand om kattungarna Kassen
och Påsen som hittades i just en påse. Som tur
var hade vi kattmamman Arya som hade två katt-
ungar i samma ålder och hon tog sig an även de
här två.
● Utredningen om den nya djurskyddslagen som skulle
läggas fram i höst är tyvärr fördröjd fram till nästa
vår. Det känns mer och mer akut att få till en lag om
obligatorisk märkning och registrering av våra katter.
Jag tror att om den här lagen träder i kraft skulle många

Pyret. Foto:©Solgläntan.

inse hur mycket bättre både ekonomiskt och djur-
etiskt våra katter skulle få det.
● Vi fortsätter att
jobba med vår vi-
sion om att alla kat-
ter ska ha ”Ett vär-
digt kattliv”!
Det innebär bland
annat att alla katter
ska vara chipmärk-
ta och kastrerade
om de får gå ut och att alla ska få den vård och om-
sorg en tamkatt behöver och förtjänar.
©LENA ENGEN BÄCKSTRÖM, CHEF SOLGLÄNTANS KATTPENSIONAT,
www.kattpensionat.com

VÄLKOMNA TILL GLÖGG/ÖPPET HUS!
lördag 3 december kl 13–16.

Solgläntan visar upp sina fina katter som vi
hoppas kan hitta många nya hem under
dagen. Vi säljer julklappar och lotter till

förmån för de hemlösa katterna.
Grävelsta 16 i Vallentuna.Grävelsta 16 i Vallentuna.Grävelsta 16 i Vallentuna.Grävelsta 16 i Vallentuna.Grävelsta 16 i Vallentuna.

08-510 235 13. www.kattpensionat.com
info@kattpensionat.com

Kattmamma med sin unge. Foto:©Solgläntan.



2017 års Kattfonden-almanacka
om och för hemlösa katter
är ett samarbetsprojekt mellan Kattfonden/Solgläntans
hemlösa katter, Djurskyddet Jämtlands Katthem och
Pensionat PG: 46 27 06-3, BG: 449-7459 eller swish:
123 441 76 55. Hudiksvalls Kattsamarit BG: 5120-
0772 och Rå-mossens Katthem. Alingsås Nordea-konto
1127 20 33546 eller swish: 0738-276061.
BEHÅLLNINGEN GÅR TILL RESPEKTIVE KATTHEM/FÖRENING.
PRIS: 100 PRIS: 100 PRIS: 100 PRIS: 100 PRIS: 100 KRKRKRKRKR +  +  +  +  + PORTOPORTOPORTOPORTOPORTO 26  26  26  26  26 KRKRKRKRKR     OAVSETTOAVSETTOAVSETTOAVSETTOAVSETT     ANTALANTALANTALANTALANTAL.....
PG KPG KPG KPG KPG KATTFONDENATTFONDENATTFONDENATTFONDENATTFONDEN: 55 73 08-4.: 55 73 08-4.: 55 73 08-4.: 55 73 08-4.: 55 73 08-4.

Ge en julgåva och skriv ut ett julgåvodiplom på www.kattfonden.se!

STÖD KATTFONDEN/SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER! BLI BURFADDER FÖR 500 KR/MÅN!

Söndag 9 oktober träffades flera
av oss som adopterat katt/er från

Solgläntan på Solgläntan.
● Lena Engen Bäckström och hennes medarbetare hade ord-
nat ett mycket fint möte där vi som har adopterat katter kunde
gå omkring och njuta av alla underbara katter som väntade på
sina nya mattar och hussar.
● Till exempel jättestore svarte Maine Coone-liknande Kurre
som nyfiket tittade på oss eller de gulliga och livliga katt-
ungarna som liknade Birma-katter eller blyga Tingeling eller
vackre och kelige Tvåan.
● Ja, alla katterna var verkligen både rara, roliga, intressanta
och välmående. Och nu har de alla fått nya bra hem berättar
Solgläntans chef Lena Engen Bäckström.
● Josefine Weståker som också arbetar på Solgläntan
fotograferade de katter som ägarna tagit med för att
få dem avbildade medan vi andra pratade och kelade
med katterna.
©Ragnhild Solvika, ragnhild@kattfonden.se
som adopterade Bruno och Ronny år 2013.

Fo
to

: ©
A

nn
a 

Sc
he

rd
in

Möte för dem som adopterat katt från
Solgläntan/Vallentuna Kattcenter AB

Ovan: Kattungen Krusbär med Birmakatt-utseende charmade
tillsammans med sina busiga och söta syskon. Foto: ©Nicole Roma.

Nedan: Ettårige Tvåan är en stor personlighet som älskar allt och alla.
En totalt orädd kattkille som älskar livet. Foto: ©Nicole Roma.

Att fånga in katter kan vara både besvärligt och tidsödande.
Men när sedan katten lugnat ner sig, kommit in i värmen, fått
mat och kärlek så brukar det sluta lyckligt!
Foto: ©Li Solvika



Hjälp Kattfonden och
Solgläntans hemlösa katter
– köp  tröjor, vykort och
julkort!

SOLGLÄNTANS AUDREY.
Foto: ©Solgläntans
Kattpensionat.

KU B U N G E N.
Foto: ©Arne S
Jacobsson.

SOLGLÄNTANS LOULOU.
Foto: ©Lena Engen
Bäckström.

SOLGLÄNTANS
TJOCKIS.
Foto: ©Eivor
Rasehorn.

SOLGLÄNTANS
MIMMI &
SNUTTAN II.
Foto: ©Eivor
Rasehorn.

SOLGLÄNTANS
MISSY. Foto:
©Lena Engen
Bäckström.

SOLGLÄNTANS
MYS PYS. Foto:
©Eivor
Rasehorn.

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

SOLGLÄNTANS TROPIC.
Foto: ©Lena Engen
Bäckström.

onödigt och oumbärligt för kattälskare
www.kattkatt.se

Passa på att köpa årets julklappar
hos oss i butiken på Solgläntan eller

i vår webbutik www.kattkatt.se

SOLGLÄNTANS ERNST. 18 x 11,7 cm.
Dubbelvikt. Foto: ©Emma Topping.

REA!REA!REA!REA!REA!
T-TRÖJOR: 75 kr

+ porto 26 kr
oavsett  antal.
Storlek: S – XL.

COLLEGE-
TRÖJOR: 150 kr
+ porto 42 kr
oavsett antal.

Storlek: S – XXL.

VYKORTVYKORTVYKORTVYKORTVYKORT: 10 kr/st + porto 7 kr: 10 kr/st + porto 7 kr: 10 kr/st + porto 7 kr: 10 kr/st + porto 7 kr: 10 kr/st + porto 7 kr
eller 13 st för 110 kr inkl porto.eller 13 st för 110 kr inkl porto.eller 13 st för 110 kr inkl porto.eller 13 st för 110 kr inkl porto.eller 13 st för 110 kr inkl porto.
JULKORTJULKORTJULKORTJULKORTJULKORT:::::     25 kr/st + porto 7 25 kr/st + porto 7 25 kr/st + porto 7 25 kr/st + porto 7 25 kr/st + porto 7 krkrkrkrkr
eller 5 för 100eller 5 för 100eller 5 för 100eller 5 för 100eller 5 för 100 kr kr kr kr kr.....

Stöd LILLYS VETERINÄRFOND
för extraordinära veterinärvårdskostnader!

Köp vykorten Bumby och Lilly
för 10 kr/st + porto 7 kr.

PG 55 73 08-4. Skriv ”Lillys veterinärfond”
på inbetalningen. Du kan också sms:a 72672
och skriva Kattfonden Lilly 250 och skänka

250 kronor till veterinärkostnader.

Tröjorna
kommer

från
www.nlt-

scandinavia.se

SOLGLÄNTANS MIMMI &
SNUTTAN I.  Foto:
©Eivor Rasehorn.

Rapport från
kassören/redaktören
NNNNNu är det återigen kallt om nätterna

och de hemlösa katterna far illa.
● I Storstckholmsområdet finns ju Solgläntan/Vallentuna
Kattcenter AB och ytterligare några katthem. Men fort-
farande finns det alldeles för många utslängda, övergivna
och bortglömda katter!
● Insamlingen till Solgläntans hemlösa katter fortsätter
att tassa på tack vare alla ni trogna kattfaddrar, burfadd-
rar och övriga givare. Minnesgåvor, arv och sponsorer
är också till stor hjälp för de hemlösa katterna.
● Våra katter sponsras av Toa-Lätt katt- och smådjurs-
strö/Sorption; MJAU kattmat; Lill-Skansen; Sveland Djur-
försäkringar; Hill´s kattmat, Katt!Katt!; NLT Scandinavia
AB; Solgläntan/Vallentuna Kattcenter AB; tidningarna
LAND och Djurskyddsliv samt tryckerierna Wasa Gra-
fiska och Vitt Grafiska.
STÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANSSTÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANSSTÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANSSTÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANSSTÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANS
HEMLÖSA KATTERHEMLÖSA KATTERHEMLÖSA KATTERHEMLÖSA KATTERHEMLÖSA KATTER –  –  –  –  – 800 KR800 KR800 KR800 KR800 KR     FÖRFÖRFÖRFÖRFÖR     EN HON-EN HON-EN HON-EN HON-EN HON-
KATTKATTKATTKATTKATT     ELLER TVÅELLER TVÅELLER TVÅELLER TVÅELLER TVÅ     HANKATTERHANKATTERHANKATTERHANKATTERHANKATTER.....
©RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

SOLGLÄNTANS
BLÅIS. Foto:
©Lena Engen
Bäckström.

SOLGLÄNTANS LILLY.
Foto: ©Lena Engen
Bäckström.

SOLGLÄNTANS BUMBY.
Foto: ©Sofie Ahlqviast.

Behållningen går oav-
kortat till Kattfonden.
Du kan betala direkt till
vårt PG  55 73 08-4 och
uppge vad du vill ha och
hur mycket, vilken stor-
lek och vart vi ska skicka
beställningen. Du kan också
beställa via
www.kattfonden.se
eller info@kattfonden.se
och OM DU KÖPER
TRÖJA OCH VYKORT
SAMTIDIGT BLIR POR-
TOT HÖGST 42 KR
OAVSETT ANTAL.

Armband
av Hanna.
Pris: 75 kr.
De säljs för
att ge alla

katter ett
värdigt
kattliv.



TACK till våra sponsorer:
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Kattfonden – Insamlingsstiftelse för hemlösa katter, org.nr: 802409-3075, Grävelsta 16, 186 92 Vallentuna, tel: 08-510 235 13.
www.kattfonden.se info@kattfonden.se PG: 55 73 08-4. Swish: 123-024 33 37. IBAN SE93 9500 0099 6034 0557 3084 Swift/BIC
NDEASESS. Redaktör: Ragnhild Solvika/. rajoli, ragnhild@kattfonden.se Tryck: Wasa Grafiska 2016 www.wasagrafiska.se

Din hjälp behövs!
KKKKKattfondens verksamhet bygger på ideella insatser

för de hemlösa katterna och alla bidrag är varmt
välkomna. Din insats är mycket betydelsefull för katterna!
● Bli kattfadder och bidra månatligt med valfritt

belopp.Vi skickar dig då vårt nyhetsbrev och annan
viktig information.

● Bli burfadder för 500 kr/månad och få ditt namn på
en tavla i katthemmet.

● Bli rumsfadder och få ett rum uppkallat efter dig.
● Skänk ett engångsbelopp.
● Stöd obligatorisk ID-märkning, registrering och kast-

rering av katter.
● Bidra med 800 kr för kastrering av två av Solgläntans
   hemlösa hankatter eller en honkatt.
● Ge ett bidrag som en minnesgåva.
● Skriv testamente till förmån för Solgläntans hemlösa

katter.
● Sprid information om vår verksamhet.

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

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. Eller så kan du komma på DROP IN TORS-
DAGAR KL. 15–17.30. Vi har alltid vuxna katter och
ofta kattungar.
● Beroende på kattens tidigare liv och den nya fa-

miljens 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 1 500 och för två
katter 2 600 kr. De är då alltid vaccinerade mot katt-
pest och kattsnuva, avmaskade och ID-märkta med
chip. Om de är äldre än 6 månader är de dessutom
kastrerade.

● Vi skriver kontrakt vid adoptionen där det bland annat
står att om man bli sjuk eller av annan orsak inte kan ta
hand om sin/a katt/er så kan man lämna tillbaka den/m till
Solgläntan.

Brownie
och Mauro

Mauro

Vi adopterade dem i slutet av juli, och
allt har gått över förväntan.

● De är två väldigt härliga och olika per-
sonligheter som kompletterar varandra bra
och funkar alldeles utmärkt med vår familj.
● Efter en dryg vecka ”rymde” de ut i
trädgården och vi var lite oroliga först,
men det går jättebra att ha dem som ute-
katter. De brukar vara ute några timmar
varje dag.
● Mauro är ett riktigt litet matvrak, har insett
att vi måste köpa dietfoder till honom för han
börjar bli lite väl rund om magen.... och
Brownie är otroligt kärleksfull, sover hos mig
varje natt och älskar uppmärksamhet!
TEXT & FOTO: ©YVONNE ÖHLIN BERKELUND

Brownie.


