
Nyhetsbrev nr 2/2017 från

Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

Senaste nytt om 

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

Sommaren har som vanligt varit hek-
tisk och det känns som om vi haft

väldigt många kattungekullar. Tack
vare våra fantastiska jourhem har de
fått fina starter på sina liv trots att de
från början kommit från alla möjliga
ställen och kanske inte ens överlevt om
de inte tagits om hand.

● Den 31 oktober var det sju år sedan Solgläntan fick
sin första kattgäst i vårt nya hus och det stora flyttlasset
gick från det gamla. Vi kallar det fortfarande ibland för
nya trots att det faktiskt har gått så många år.

● Den 1:a december 1992 tog Solgläntan emot sin allra
första kattgäst. Jag startade ett renodlat katt och små-
djurspensionat men det tog inte lång tid innan den förs-
ta katten kom in som behövde ett nytt hem och om-
placeringsverksamheten tog sin början. Huset hade sina

VÄLKOMMEN PÅ GLÖGGMINGEL/
JULSHOPPING!

lördag 2 december kl 13–16.
Kattfonden säljer lotter, kattprylar och
samlar in pengar till våra fina hemlösa
katter som vi hoppas kan hitta många nya
hem under dagen.

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

begränsningar och för att kunna hjälpa fler hemlösa kat-
ter slutade vi med smådjursinackordering.
● År 2000 startades Kattfonden, tanken var då som nu
att kunna hjälpa fler hemlösa katter på Solgläntan och
bibehålla en gott omhändertagande. Vid eventuellt över-
skott på pengar ville vi även kunna hjälpa andra hem-
lösa katter.
● Många tusen katter har fått en ny chans sen dess, detta
tack vare alla fantastiska människor som tycker att vi
gör ett gott och viktigt jobb. Både de som skänker pengar
och annat vi behöver och också alla som öppnar upp sitt
hem för en ny familjemedlem och adopterar en eller två
av våra katter.
Lördagen den 2 december kommer vi att ha glögg-
mingel och julshopping på Solgläntan, hoppas vi ses då!

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



2018 års Kattfonden-
almanacka om och för
hemlösa katter
är ett samarbetsprojekt mellan Kattfonden/Solgläntans
hemlösa katter och Djurskyddet Jämtlands Katthem och
pensionat, wwwdjurskyddet.nu/jamtland PG: 46 27 06-3
eller BG: 449-7459.
BEHÅLLNINGEN GÅR TILL RESPEKTIVE KATTHEM/FÖRENING.
PRIS: 100 kr + porto 28 kr oavsett
antal. Kattfondens PG: 55 73 08-4.

Rapport från kassören/redaktören

STÖD KATTFONDEN/SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER – BLI KATTFADDER OCH GE ETT VAL-
FRITT BELOPP/MÅNAD ELLER BLI BURFADDER FÖR 500 KR/MÅN!

Kattfondens ekonomi är mycket
god just nu tack vare alla ni

trogna givare och för att vi har fått
ett generöst arv.
● Insamlingen till Solgläntans hemlösa katter fortsätter
alltså att tassa på tack vare alla ni trogna kattfaddrar, bur-
faddrar och övriga givare. Minnesgåvor, arv, sponsorer,
sms-gåvor och swish är också till mycket stor hjälp.

STÖD KATTFONDEN/SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER! Swish: 123 024 33 37

Några av de räddade röda kattungarna. Foto: ©Förvildade Katten Öresund.

Hjälp oss hjälpa
Förvildade katten Öresund!

Foto: ©
Ester Edfalk

● Våra hemlösa katter sponsras av Toa-Lätt katt- och
smådjursströ/Sorption; MJAU kattmat; Lill-Skansen;
Sveland Djurförsäkringar; Hill´s kattmat, Katt!Katt!; NLT
Scandinavia AB; Solgläntan/Vallentuna Kattcenter AB; tid-
ningen LAND samt tryckeriet Wasa Grafiska.
STÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANS HEM-
LÖSA KATTER – 800 KR FÖR EN HONKATT
ELLER TVÅ HANKATTER.
RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

I Malmö finns det en person
som får kattungar på löpande

band och dränker dem som inte
är röda.
● Kattfonden beslöt sig för att göra en Swish-insam-
ling åt föreningen Förvildade katten i Öresund som
ska ta sig an de katter som skulle ha dränkts. Före-
ningen hjälper ett problemområde i taget och när de
väl bestämt sig så ger de sig inte förrän alla katter
har fått hjälp.
● Deras nästa projekt är de här katterna och det
behövs framförallt pengar till veterinärkostnader.
På 10 dagar hade vi fått in 2 450 kr via swish och
förlängde swish-insamlingen en vecka. Även om
föreningen har bra veterinärkontakter så räcker de
här pengarna inte så långt så vi bestämde att skänka
totalt 5 000 kr. Om någon vill skänka mer för att
hjälpa just de här katterna så kan man bara skriva
Öresund i meddelandefältet så ser vi till att peng-
arna kommer till dem.
©LENA ENGEN BÄCKSTRÖM, CHEF SOLGLÄNTANS KATTPENSIONAT
www.kattpensionat.com



onödigt och oumbärligt för kattälskare
webbutik www.kattkatt.se

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.

V åra namn är Igor och Ivan, vi kom
till Solgläntan med ett stort gäng an-

dra katter. Till en början var vi mycket
rädda och pälsen hade klibbat ihop i
rumpan så vi kunde inte själva ta hand om
våran långa skrud.
● På Solgläntan tvättade de oss och borstade tills vi blänkte.
Och nu när vi har mat i magen och har blivit av med vår mask
så sköter vi pälsen själva
● Nu söker vi ett hem ihop eftersom vi är bästa vänner och gör
varandra trygga. Vi tycker att människor är spännande men
vågar inte gosa fast vi verkligen vill. Ingen brådska med det
säger de på Solgläntan och ger oss lite godis, det får gå i vår
egen takt.
● Vi trivs här men vi vill verkligen få ett eget hem och en mjuk
soffa att sova i. Finns det någon som kan tänka sig att ta hem oss?
Vi lovar att sköta oss och bara klösa på möblerna liiite.
● Isåfall, fråga personalen om Igor och Ivan, vi väntar redan
ivrigt.
©TEXT & FOTO: ESTER EDFALK, SOLGLÄNTAN/VALLENTUNA KATTCENTER AB

Glöm inte oss!

Hjälp
Kattfonden och

Solgläntans
hemlösa katter
med att köpa
jul-vykortet
Solgläntans

Ernst!

18 x 11,7 cm.
Dubbelt kort med kuvert.
Foto: ©Emma Topping.

Pris: 25 kr/st + porto 7 kr
eller 5 för100 kr.
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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 TORSDA-
GAR KL. 15–17.30. 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. Ofta är det katten själv som väl-
jer 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 blir sjuk eller av annan orsak inte kan ta hand om
sin/a katt/er så kan man lämna tillbaka den/m till Solgläntan.

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, mjau.solvik@telia.com Tryck: Wasa Grafiska 2017 www.wasagrafiska.se
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TACK till våra sponsorer:
Ge en julgåva och skriv ut ett julgåvodiplom på www.kattfonden.se!

● Och här ligger Svea på en av alla mysplatser
inne på lagret. Där kan hon och Zimba ligga och
vila ostörda och när de vill ha lite mer uppmärk-
samhet har de bl. a. ett klösträd vid kassan så de
kan övervaka vad som sker. Katterna är ett popu-
lärt inslag i trädgården och jag har hört flera som
gått dit för att i första hand få träffa katterna.
TEXT & FOTO: ©LENA ENGEN BÄCKSTRÖM, CHEF SOLGLÄNTANS KATTPENSIONAT

www.kattpensionat.com

En fin höstdag
var jag på Planta-

gen i Bergianska
trädgården i Stock-
holm och träffade Svea som är en
av två Solgläntekatter som bor där.
● Svea och Zimba kom till oss i en privat omplace-
ring då de akut behövde ett nytt hem.
● De blev adopterade till Plantagen för tre år se-
dan. I början fick de vara i kontorsdelen och sedan
när de började känna sig mer hemma släpptes de
ut i butiken. Jag träffade Sabina Claesson som är
en av dem som är kattansvarig.

Besök på
Bergianska

Din hjälp behövs!
KKKKKattfondens verksamhet bygger på ideella insatser

för de hemlösa katterna och alla bidrag är varmt väl-
komna. 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 och på vår hemsida om du vill.
● Bli rumsfadder för 100 000 kr 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 subven-
tionerar
tryckningen
av Nyhets-
brevet och
alla andra
som jobbar

ideellt med Nyhetsbrevet och Kattfonden.


