Nyhetsbrev nr 2/2018 från

Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

Senaste nytt om
Till en början fick de bo i badrummet eftersom de också
hade egna katter och hundar.
● När vi kom dit och det var dags att hämta dem för flytt
så var det små kattungar i hela huset, de var överallt och
gick bra ihop med familjens andra djur och levde ett
härligt kattliv.
● Kattungarna flyttade och de duktiga kattmammorna
Alva och Lina blev först kastrerade innan det var dags
att flytta.
● Mammorna fick flytta tillsammans och nu i höst kom
de till oss på pensionatet. De var nu lite äldre damer
men så friska och fina båda två och högt älskade. Att en
så sorglig historia där någon slänger ut katter i en kartong slutar så bra gör att vårt ibland så till synes hopplösa arbete ändå känns meningsfullt.
●
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Alva och Lina

ör drygt tio år sedan när Mia
som då jobbade på Solgläntan
skulle åka hem från jobbet kom
hon inte längre än till våra
brevlådor när hon såg en stor
kartong i diket.
Hon kände att hon måste stanna och titta och i kartongen hittade hon inte mindre än två kattmammor med alla
sina ungar.
● Hon ringde mig och vi tog hand om katterna. Vi hade
överfullt just då men hittade snabbt en jourfamilj som
vi åkte och lämnade kattfamiljerna till.

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.
Swish: 123 024 33 37

VÄLKOMMEN PÅ GLÖGGMINGEL/
JULSHOPPING PÅ SOLGLÄNTAN!

lördag 1 december kl 13–15.
Kattfonden säljer lotter, kattprylar och
samlar in penar till de fina hemlösa
katterna som vi hoppas kan hitta många
nya hem under dagen.
08-510 235 13. www.kattpensionat.com
info@kattpensionat.com

STÖD KATTFONDEN! Swish: 123 024 33 37

Rapport från kassören/redaktören

K

attfondens ekonomi är bra
just nu tack vare alla ni trogna
givare.

● Insamlingen till Solgläntans hemlösa katter fortsätter alltså att tassa på tack vare alla ni trogna kattfaddrar, burfaddrar och övriga givare. Minnesgåvor, arv,
sponsorer, sms-gåvor och swish är också till mycket
stor hjälp.

Solgläntans hemlösa katter sponsras av Toa-Lätt kattoch smådjursströ/Sorption; MJAU kattmat; Lill-Skansen;
Sveland Djurförsäkringar; Hill´s kattmat, Katt!Katt!; NLT
Scandinavia AB; Solgläntan/Vallentuna Kattcenter AB och
tryckeriet Wasa Grafiska.
STÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER – 800 KR FÖR EN HONKATT
ELLER TVÅ HANKATTER.

●

RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

Vi vill ha egna hem!

K

irsti är född: 2010 och hon kan vara både inneoch utekatt.
● Lilla Kirsti kom till oss efter många år på gatan där
hon haft flera olika ägare och fött många kullar. Hon är
en underbar dam som gärna vill bli ensamkatt.
● Kirsti är gosig och mycket snäll, söker ett lugnt och
mysigt hem. Vill gärna gå ut men kan också bo inne.
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C

hilli är född: 2016 och är innekatt. Hon kom
till oss ihop med sin syster Ester i en privat omplacering då ägaren skulle flytta och inte kunde
ha kvar dem.
● Chilli är en mycket snäll men bestämd tjej, hon kan
morra ibland men skulle aldrig bitas! Hon älskar mat
och kel, sitter gärna i knät och vill bli buren. Hon vill
flytta till ett kärleksfullt hem ihop med sin syster.

2019 års 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 samt Råmossens Katthem, Alingsås. Nordea-konto 1127 20
33546 eller swish: 0738-276061.
BEHÅLLNINGEN GÅR TILL RESPEKTIVE
KATTHEM/FÖRENING.

Foto: ©Ester Edfalk

STÖD KATTFONDEN – BLI KATTFADDER
BLI BURFADDER FÖR 500 KR/MÅN!

PRIS: 100 kr + porto 28 kr
oavsett antal.
Kattfondens PG: 55 73 08-4.
OCH GE ETT VALFRITT BELOPP/MÅNAD ELLER

Hjälp Kattfonden
och Solgläntans
hemlösa katter
med att köpa
julvykortet
Solgläntans Ernst!

onödigt och oumbärligt för
kattälskare
webbutik www.kattkatt.se

Hur kan man se att
en katt är sjuk?

V

i har i sommar fått in från polis och länsstyrelse flera
katter som var i så dåligt skick att de tyvärr inte har
gått att rädda.
● Katten Cognac som setts
ute en längre tid blev omhändertagen då han föutom
att han var väldigt mager
och tovig hade ett stort sår
på benet. Det visade sig
att han hade ett chip och
även var registrerad.
● Cognac hade varit försvunnen i tio år. Olyckligtvis visade sig att såret på benet var en tumör
och hans tänder var så
dåliga att han knappt kunde äta. Tyvärr gick hans liv inte att
rädda, men tack vare chipmärkningen så fick hans matte i alla
fall träffa honom för att vara med om att ta beslutet att han skulle
slippa lida mer.
● Vi har också fått in katter där ägaren till exempel lagts
in på sjukhus
och då har det
uppdagats hur
vanskött katten
varit. Detta har
inte skett av illvilja utan på
grund av oförmåga att se hur
illa katten mår.
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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.

18 x 11,7 cm.
Dubbelt kort med kuvert.
Foto: ©Emma Topping.
Pris: 25 kr/st + porto 7 kr
eller 5 för100 kr.
Behållningen går oavkortat till
Kattfonden.
Du kan betala direkt till vårt
PG 55 73 08-4 och uppge hur många
du vill ha och vart vi ska skicka julkorten. Du kan också beställa/köpa via
www.kattfonden.se,
info@kattfonden.se
eller swish 123 024 33 37

Ny personuppgiftslagstiftning – GDPR
Vi vill gärna hålla kontakt med dig!
Som ett led i Kattfondens anpassning till GDPR
går vi nu igenom våra databaser för att säkerställa
att dessa är relevanta och hanterar kontaktuppgifter
på ett korrekt sätt.
● Vi har dina kontaktuppgifter registrerade, antingen
för att du adopterat en katt från Solgläntan, eller för
att du donerat till Kattfonden.
● Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev, vilket du närsomhelst kan avregistrera dig från genom att maila oss
på info@kattfonden.se eller ringa till 08-510 235 13.
● När vi sparar dina kontaktuppgifter så kommer
dessa endast att användas för utskick kopplade till
Kattfondens verksamhet.
● Om du väljer att bli borttagen från vår databas, så
tar vi bort dina kontaktuppgifter helt men du är när
som helst välkommen att kontakta oss igen om
intresse finns för att få information från oss.
● Har du frågor eller vill bli borttagen från
Kattfondens kontaktregister? Kontakta oss på
info@kattfonden.se.
●

– Insamlingsstiftelse för hemlösa katter”, ”Vi som adopterat en katt från Solgläntan”, ”Hjälp katter hitta hem
igen” och ”Solgläntans Kattpensionat”!

Blixen.

S

och på Lill-Skansen

Besök gärna Facebook-grupperna ”Kattfonden

Katter på Solgläntan

edan 15 år tillbaka så bor några av Solgläntans
hemlösa katter på Lill-Skansen där de kan charma
alla som kommer dit.

Din hjälp behövs!

K

attfondens 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 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 kastrering 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.

Här sitter en av Solgläntans katter i sitt
hägn på Lill-Skansen. Det är väldigt bra att
få visa våra katter inför så många besökare
– det gör att det underlättar att hitta nya hem
till dem.

●
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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 2 000 kr och två
går på 3 600 kr. En kattunge kostar 2500 kr och två
4 600 kr. De är då alltid vaccinerade mot kattpest 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.

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

TACK till våra sponsorer:
som subventionerar tryckningen av
Nyhetsbrevet och
alla andra som
jobbar ideellt med
Nyhetsbrevet och
Kattfonden.
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