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Fira HEMLÖSA KATTENS DAG
med ÖPPET HUS på SOLGLÄNTAN!

söndag 19 maj kl.13–16!
Kattfonden säljer lotter och samlar in pengar
till våra fina katter som vi hoppas ska hitta
många nya hem. Katt!Katt! säljer kattsaker.
Kaffeservering. Träffa Djurskyddspolisen.
08-510 235 13. www.kattpensionat.com

info@kattpensionat.com

En kattmamma med fyra ungar som var cirka 5–6
veckor gamla hittades dumpade utanför affären Pris-

extra i Norra Stationsområdet på gränsen mellan Solna och
Stockholm. De lämnades in till citypolisens hittegods-
avdelning som inte kunde spåra ägaren och därför tog dem
till Solgläntan som snabbt hittade ett jättebra jourhem.

SOLGLÄNTAN har tillsammans med Stockholms katthem
och kattstallet i Åkeshov haft avtal med polisen i flera
år. Nu har avtalen förnyats och i senaste upphandlingen
var det bara Solgläntan som klarade polisens upphand-
lingskrav. Vi är nu det enda katthemmet som Stockholms
läns polis har avtal med. Tyvärr, tycker jag, då behovet
är så stort att vi inte alltid kommer att ha plats att kunna
ta emot alla katter. När vi måste säga nej är det polisens
sak att lösa problemet på annat sätt.

● Från polisen får vi både katter som länsstyrelsen har
omhändertagit av djurskyddsskäl och hittegodskatter
som hittats ute och de flesta av just de här katterna är
jag ganska säker på att de är borttappade då de är friska
och fina och ofta inte ID-märkta. Polisen lämnar ib-
land också in katter från dödsbon och människor som
har åkt in akut till sjukhus eller blivit häktade eller
fängslade. Och om det inte finns någon anhörig eller
vän som kan ta hand om katterna måste polisen ordna

för dem, de kan ju inte lämna kvar dem ensamma i bostaden.
Vi kommer att fortsätta ännu mer att försöka hitta nya hem
snabbare till våra katter så att de inte ska behöva vara här
för länge och för att vi ska ha möjlighet att ta emot så
många som möjligt av de katter polisen ringer om.

OSANNINGAR PÅ FACEBOOK
När avtalet med polisen blev klart blev vi anklagade på
facebook  för att avliva friska katter. I avtalet står bl.a. att vi
ska kunna hjälpa till att ombesörja avlivning av katt. Om
en katt får ett avlivningsbeslut så är det efter det att länssty-
relsen beslutat så efter en veterinärbesiktning. Tyvärr får vi
ibland in så sjuka katter att det inte finns något annat al-
ternativ. Att låta en katt självdö för att man inte vill avliva
den är ett brott mot djurskyddslagen och mycket grymt.
MEN SOLGLÄNTAN HAR ALDRIG AVLIVAT OCH
KOMMER ALDRIG ATT AVLIVA EN FRISK KATT!

● De här osanna påståenden handlar dock nog mer om
kroppsligt friska katter som aldrig haft mänsklig kon-
takt och är helt förvildade. Att stänga in sådana katter i
ett katthem innebär stor stress för dem. Det måste ändå
göras under en tid för att se hur de är. Ganska ofta mär-
ker vi att katterna inte är förvildade utan rädda och vi
har många exempel på hur katter blivit mer eller mindre
tama efter en tid och trots att de är rädda kan de få ett
bra liv hos rätt familj. De allra flesta katter får en ny
chans men tyvärr är det några som mår så psykiskt då-
ligt att det blir ett avlivningsbeslut. Jag anser att det är
väldigt oseriöst att jobba med djur och tro att man kan
rädda alla, det går inte hur gärna vi än vill!

FÖR ATT HÖJA KATTENS STATUS MÅSTE VI ALLA HJÄLPAS ÅT!

● Härmed börjar Kattfonden/Solgläntan fira HEMLÖSA

KATTENS     DAG 3:e söndagen i maj och i år infaller den
allra första HEMLÖSA KATTENS     DAG söndag 19 maj.
Hoppas att vi får se dig då!
©LENA ENGEN BÄCKSTRÖM, CHEF SOLGLÄNTANS KATTPENSIONAT
www.kattpensionat.com

Denna kattmamma hittades med sina fyra ungar på Norra
Stationsområdet i Stockholm-Solna. Foto: ©Sofie Ahlqvist.



Rapport från kassören/redaktören

 hemlösa katter blir stallkatter!

Insamlingen för år 2012 minskade jämfört med år 2011
då vi fick ett stort arv.

Vid 2012 årsslut hade vi många katt- och burfaddrar
som varje månad stöttar Kattfonden/Solgläntans hem-
lösa katter och även flera andra generösa givare. Och
årets almanacka har redan sålts i många fler exemplar
än förra årets.
Under år 2012 har våra hemlösa katter sponsrats av Toa-

Lätt katt- och smådjursströ, MJAU kattmat, Lill-Skan-
sen, Katt!Katt!, Agria, veterinär Anette Wiholm Zander
Sjöstadens veterinärpraktik, NLT Scandinavia AB, Sol-
gläntans Kattpensionat, tryckerierna Wasa Grafiska och
Vittgrafiska.
STÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER!
350 KR FÖR 1 HANKATT ELLER 800 KR FÖR 1 HONKATT.
RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

I  slutet på förra året startade Solgläntans Kattpensionat ett nytt
 projekt för att hjälpa hemlösa katter. Projektet kallas för Projekt-

Stallkatt och riktar sig till människor med stall eller gård och som
känner att en katt skulle passa in hos dem.
De katter som får flytta inom projektet är tama sociala
katter som på ett eller annat sätt har svårt att anpassa sig
i hemmamiljöer, har hög stimulansnivå, eller som har
fått vara hos oss en längre tid. Att vi valt att placera ut
sociala katter är för att det är lättare att få tag på en katt
som är tam om den skulle bli sjuk. En katt som är väl-
digt rädd kan också bli mer stressad i en miljö där det
vistas många olika människor och djur.

● Det är vi på Solgläntan som väljer ut vilka katter
som flyttar till vilken plats, beroende på hur miljön
ser ut och vilka djur som finns på gården. Stallet kan
självklart ha preferenser på vilken typ av katt de vill
ha och vi försöker ju passa ihop katterna med det stall
som passar bäst. Katterna är också alla kastrerade, så

det handlar inte om kattungar. Att ha en okastrerad
katt på sin mark kan innebära stora problem om denna
går och förökar sig och väldigt snabbt blir det en ohåll-
bar situation. Vi har också valt att placera ut projekt-
katterna kostnadsfritt, så det kostar inget för stallet
att vara med i projektet förutom de kostnader som katt-
ägande innebär såsom kattmat och veterinärvård.

● Vid flytten kör vi ut katterna till stallet, och det gör vi
för att få se hur de kommer att bo. Självklart hålls en
diskussion med stallet i fråga innan vi åker dit, för att se
om stallet är en lämplig miljö för katter. Det ska för-
slagsvis finnas en varm plats där katterna kan sova samt
en avsatt plats för mat och vatten.

● De första katterna i projektet som fick flytta var
HOUDINI, ZORBA, LISA och OSTEN. Houdini och Zorba
fick flytta till ett stort stallområde med flera små stall
som de kunde springa emellan. I ett av stallen fick de
höloftet för sig själva och ett fåtal hästar och två små
hundar som sällskap. Två av tjejerna i stallet blev an-
svariga för katterna och alla verkade tycka att det var
roligt med de nya tillskotten.

● Lisa och Osten fick flytta till ett stort stall på en gård
med ridskola i närheten av Houdinis och Zorbas stall.
Katterna blev väldigt varmt välkomna och barnen träng-
des om att få ha katterna i knäet. Bara några dagar senare
ringde de och berättade att det gick jättebra. När vi var
där och hälsade på verkade katterna väldigt intresserade
av hästarna och de charmade in sig hos alla de kunde se.

● Katterna i det här projektet har fått flyttat till gårdar
runt om hela Storstockholmsområdet. Den tredje går-
den vi åkte till låg till och med så långt ut som i Knivsta.
Hit fick BERRA och WHITNEY flytta och det var varken
ett stall eller ens en gård för djur. Gården är nämligen
ett korttidsboende och katterna fick ett eget, uppvärmt,

Berra sitter och spanar i sitt nya hem i Knivsta.
Foto: ©

Therese W
åtz



Hjälp hemlösa katter –
köp Kattfondens tröjor
och vykort!
Behållningen går oavkortat 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 LOULOU.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

SOLGLÄNTANS TJOCKIS.
Foto: ©Eivor Rasehorn.

SOLGLÄNTANS MISSY.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

KUBUNGEN.
Foto: ©Arne S Jacobsson.

Tröjorna kommer från www.nlt-scandinavia.se

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

SOLGLÄNTANS TROPIC.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

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.

PRIS
vykort:
5:-/st

+ porto 6:-
eller 11 st
för 45:-

+ porto 11:-

SOLGLÄNTANS
BLÅIS.

Foto: ©Lena
Engen

Bäckström.

PRIS T-TRÖJOR: 160:- + porto 25:- oavsett antal.
ROSA, SVART, GUL XS–XXL.

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

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

SOLGLÄNTANS MYS PYS.
Foto: ©Eivor Rasehorn.

SOLGLÄNTANS AUDREY.
Foto: ©Solgläntans Kattpensionat.

PRIS COLLEGETRÖJOR: 270:- + porto 45:- oavsett antal.
RÖD, LJUSGRÖN S–XXL. SVART S–XXXL.

Catrin lämnar och
Yvonne är ny ledamot i
Kattfondens styrelse
CATRIN LILJEFORS läm-
nar styrelsen efter fyra
händelserika år efter-

som hon som polis hädanefter ska arbeta
med djurskyddsärenden.
YVONNE BERGQVIST är ekonom och har
följt Solgläntans hemlösa katter i flera år.
VÄLKOMMEN!

webbutiken som stödjer katthem

www.trollkatten.se

hus att bo i med kattlucka, och hur mycket sällskap som
helst då det är många som bor på gården.

● Hittills har tio katter fått flytta inom stallkattsprojektet,
men då detta kommer att vara fortlöpande hoppas vi att
fler kommer att flytta inom en snar framtid. I skrivande
stund fick vi precis veta att två katter till ska få flytta
om två dagar, så det går framåt hela tiden.

● Är du själv intresserad av att vara med i projektet,
eller känner någon som skulle vilja, kontakta oss på
info@kattpensionat.com eller på telefonnummer
08-510 235 13.....
©THERESE WÅTZ, info@kattpensionat.com

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

Houdini på matbänken i sitt stall.

Foto: ©
Sofie A

hlqvist



TACK till våra sponsorer:
som subventionerar tryck-
ningen av Nyhetsbrevet och
alla andra som jobbar ideellt
med Nyhetsbrevet och Katt-
fonden.

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 och få ett rum uppkallat efter dig.
● Skänk ett engångsbelopp.
● Stöd obligatorisk ID-märkning, registrering och kastrering.
● Bidra med 350 kr för kastrering av en av Solgläntans

hemlösa hankatter eller med 800 kr för en honkatt.
● Ge ett bidrag som minnesgåva.
● Skriv testamente till förmån för Solgläntans hem-

lösa katter.
● Sprid 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. 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 famil-

jens 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 1 100 och för två
katter 1 800 kr. De är då alltid vaccinerade mot
kattpest och kattsnuva, avmaskade och ID-märkta
med chip. Om de är de äldre än 6 månader är de
dessutom kastrerade.

● Vi skriver kontrakt vid adoptionen.

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
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Sjöstadens veterinärpraktik/
AW Djurdoktorn AB

Solskenshistoria

Stöd Kattfondens sommarkattskampanj! PG: 55 73 08-4.
Skriv ut A4-affischer på www.kattfonden.se och sätt upp!

Vi tänkte bara skicka en liten hälsning från vårt
första år tillsammans med vår nya familj.

Vi har det så himla bra här i Kallhäll och har precis
flyttat till en större lägenhet så nu finns det MAS-
SOR med utrymme för bus :) Vi älskar att ligga och
mysa i sängen, jaga små leksaksråttor och att titta ut
genom fönstret. Ibland vågar vi oss ut en liten stund i

trapphuset men inte någon lång stund.
Hoppas att alla katter på Solgläntan och alla andra
fortsätter att ha det bra.
BRUCE (SPRINGSTEEN), NORPAN (F. D. TINA TURNER), JENNY OCH NIKLAS

Foto: ©matte Jenny Lanshammar


