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Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

Senaste nytt om Solgläntans hemlösa katter

Ä

har bygget av Solgläntans nya katthus
kommit igång! Vi fick positivt förhandssbesked för
bygglov redan för ett år sedan av Vallentuna kommun
men sedan har allt gått långsamt. Den 26:e januari fick
vi till slut vårt bygglov men inte förrän den 3:e mars
hade bygglovet vunnit laga kraft och dessförinnan ville
jag inte sätta igång. Två dagar senare mätte vi upp exakt
var huset ska stå och veckan därefter kom de och började gräva grunden. Huset byggs i lösvirke och kommer
att utföras i gammal stil för att smälta in i omgivningen,
som från början har utgjorts av ett gammalt dragontorp.
NTLIGEN

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden.

desto mer plats kommer att kunna erbjudas för de hemlösa katterna. Min vision är att ha en mindre del inackorderingskatter och kunna erbjuda mest plats åt de hemlösa. Jag har glädjande nog fått ett investeringsbidrag
från EU för att vidareutveckla mitt företag.
Den här ofantligt kalla vintern har förstås extra många
katter farit illa. Vi har också haft många djurskyddsärenden. I Norrtälje var vi och hämtade in massor av
katter som bodde i en liten stuga. 24 av dem var små
kattungar som lyckligtvis fort kunde få nya goda hem.

●

Lena Engen, chef Solgläntans Kattpensionat, Ragnhild Solvika, kassörinformatör och Arne Jacobsson, ordförande i Kattfonden – Insamlingsstiftelse för hemlösa katter vid grunden till nya katthusbygget i
Grävelsta 16, Vallentuna 17 mars 2010.
Du kan följa nybygget i text och bild på Kattfondens hemsida
www.kattfonden.se under rubriken Nya katthemmet.
Foto: ©Lena Elofsson Larkner

Kattungar från Norrtälje i Solgläntans isoleringsavdelning.

Solgläntan har startat en grupp på Facebook, ”Vi som
adopterat en katt från Solgläntan”. Där kan du lägga in
bild och text på just din katt och få kontakt med andra
som också adopterat sin katt från oss.

●

Solgläntan kommer som vanlig att härbärgera både
inackorderingskatter samt hemlösa katter. De pengar som
Kattfonden samlar in till katthusbygget är öronmärkta
för de hemlösa katterna. Ju mer pengar som samlas in
●

FORTSÄTTNING

Skandinaviens enda kattpresentbutik!

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

www.mjau.se

PÅ SISTA SIDAN

Rapport från kassören/redaktören

D

etta år har börjat väldigt bra tack vare alla ni trogna
och generösa givare! Kattfonden tackar också våra
generösa och trofasta sponsorer – kattmaten MJAU, ToaLätt katt- och smådjursströ, tryckerierna Wasa Grafiska
och Brommatryck & Brolins, veterinär Anette Wiholm
Zander, Axon Profil, Katt!Katt!, Agria, Kattliv, Lill-Skansen och konstnär Karin Nordlander. Allt detta har gjort
att Kattfonden har kunnat fortsätta stödja Solgläntans
hemlösa katter med både inackorderings-, veterinär-,
kastrerings-, ID-märknings- och vaccinationskostnader.

Under de tio år som Kattfonden har funnits har vi kunnat bidra med drygt 4 miljoner kronor till omvårdnad,
omplacering och veterinärvård av drygt 2 000 av Solgläntans hemlösa katter.
● Insamlingen till det nya katthuset är nu uppe i nästan
600 000 kronor och vi har redan fått 2 rumsfaddrar.
TACK!
● Lena skriver ju på första sidan att ”nya Solgläntan”
har fått bygglov så nu är bygget i full gång.
●

RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

Till minne av
Missan

www.sorption.se
FOTO: ©LENA ENGEN

som somnade in en natt i
februari. Hon var från början en omplaceringskatt
och flyttade in till Lena och
hennes familj för 18 års sedan och hon har inte varit
sjuk en enda dag i hela sitt
19-åriga liv!

Hälsokatterna Caesar och Saga –
ett lyft för Soltorps äldreboende i Sollentuna
semilånghårige Caesar som hade tränats att bo tillsammans. Nu fick de byta ett tidigare tufft hittekattsliv till ett ombonat, tryggt och mycket uppskattat liv
hos dem som bor och jobbar på Soltorp. Visserligen
var inte Caesar och Saga kompisar från början men
de accepterar varandra speciellt när Caesar gör som
bossen Saga säger.
Saga och Caesar har nu arbetat på Soltorp i ett halvår
och har anpassat sej till de boende, personalen och de

●

Saga och även Caesar brukar vandra runt på avdelningen och hälsa
på i de olika rummen. Men de återvänder alltid efter sina rundor till
sin egen grupp där de har sina matskålar och sovplatser.
Caesar är en mycket kärvänlig katt som gärna sprider ut sej mitt på golvet
så att personalen får se upp och väja med rullstolarna.

P

å HSB Omsorgs äldreboende Soltorp i Sollentuna
jobbar de före detta hemlösa katterna Caesar och
Saga som hälsokatter. De kommer båda två från Solgläntans Kattpensionat. Och det hela började med att
verksamhetschefen Katarina Rilegård tog kontakt med
Solgläntan och hörde sej för om de hade en lämplig katt
för anställning på Soltorps demensboende. Hon bad att
de i så fall skulle välja ut en lugn, stabil, social och vuxen
katt. Men när de Soltorpsanställda Carina Eriksson och
Josefin Rudberg väl kom till Solgläntan så blev det i
stället två katter nämligen sköldpaddsfärgade Saga och

två hälsohundarna som arbetar där i veckorna men som
är lediga på helgerna. Det är Saga som är bossen över
både Caesar, personalen och hundarna. Caesar får vackert vänta på sin tur vid matdags och sen äter han liggandes på golvet. Saga tolererar hundarna men säger ifrån
när hon tycker att de tar för stor plats. Caesar är den
keligaste av de två och han lägger sej gärna mitt på golvet så att personalen får se upp med var de kör rullstolarna. Han sitter också gärna under matbordet när det
serveras mat. Han kan bli ganska så bossig i pälsen så
Carina berättar att de brukar bada honom vilket han inte
har något emot. Både han och Saga uppför sej prydligt
vid matbordet och vare sej tigger eller går upp på bordet. Saga brukar passa på att ta sej en tupplur när de
andra äter lunch.
● Katterna är lugna. Den enda malören som hänt är att
Saga råkat riva ner några blomkrukor och även ett tygskynke har rivits ner. Men det är positivt för då händer
det något. Det aktiverar.

Soltorp ligger på 7:e våningen med en alldeles makalös
utsikt över Edsviken.
Det kan bli lite extrajobb i form av dammsugning av
katthår och alla bord sprittorkas varje morgon då båda
katterna fäller en hel del hår. Ingen är ju kattallergisk
och både de boende och de som arbetar på Soltorp tycker
att katterna skapar ett mervärde. De tycker att Saga och
Caesar utgör en riktig bonus. Särskilt som ingen av de
anställda har katt hemma. Katterna sprider glädje till
alla även till de anhöriga och andra grupper som kommer och hälsar på och kollar och gullar med katterna.

●

TEXT: ©RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se
FOTO: ©LENA ENGEN, www.kattpensionat.com
Saga på sitt favoritbord med Josefin Rudberg framför den
hänförande utsikten över Edsviken. Mellan spegelskåpet och
ytterväggen har Caesar ett av sina favoritsovställen.

● När personalen kommer och öppnar på morgnarna
springer de båda katterna glatt fram och jamar och hälsar och varje morgon går Saga numera en sväng bort till
samordnare Lena Larsson och hälsar på. Både Saga och
Caesar går en runda bland de 36 boende och Saga går
då och då och lägger sej i en säng vilket Caesar aldrig
gör. Caesars favoritställe är det ovala bordet i grupprummet. Saga går ibland och sneglar ut mot balkongen.
Då blir personalen orolig och stänger dörren eftersom

Stöd nya katthuset! PG 55 73 08-4.
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.
PRIS vykort:
5:-/st eller
5 st för 20:- + porto 10:oavsett antal.
SOLGLÄNTANS MIMMI &
SNUTTAN I
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS MIMMI &
SNUTTAN II
Foto: ©Eivor
Rasehorn

S OLGLÄNTANS MYS PYS
Foto: ©Eivor Rasehorn

Tröjorna kommer från
www.axonprofil.se

KLARRÖD, storlek S – XXL och
SVART COLLEGETRÖJA, storlek XS – XXXL.
PRIS: 270:- + porto 45:- oavsett antal.

SOLGLÄNTANS MISSY
Foto: ©Lena Engen
S OLGLÄNTANS TJOCKIS
Foto: ©Eivor Rasehorn
S OLGLÄNTANS LOULOU
Foto: ©Lena Engen

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

KUBUNGEN
Foto: ©Arne S Jacobsson

FORTSÄTTNING

FRÅN FÖRSTA SIDAN

Det enormt stora stödet från alla kattvänner runt om i
Sverige har varit helt fantastiskt! Vi är ju så många som
verkligen månar om detta fascinerande djur som är vårt
absolut populäraste sällskapsdjur men som tyvärr också
drabbas av flest djurskyddsproblem.

●

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

Foto: ©Lena Engen

Björn vann 1:a pris
på husdjursmässan i Kista!

Präktiga Märta är omslagskatt på Facebook-gruppen ”Vi som
adopterat en katt från Solgläntan”.

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

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!
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 om du vill.
● Du kan bli storfadder och få ett rum uppkallat efter
dig i vårt nya katthus.
● Du kan stödja Kattfondens kastreringskampanj.
● Du kan skänka ett engångsbelopp.
● Du kan ge ett bidrag som minnesgåva.
● Du kan skriva testamente till förmån för 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. 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.
Adoptionskostnaden för en katt är 1 000 kr och
1 600 kr för två katter. De är då alltid vaccinerade
mot kattpest och kattsnuva och avmaskade. Om de
är vuxna är de dessutom kastrerade och ID-märkta.
Vi skriver kontrakt vid adoptionen.

TACK till våra sponsorer:
©Karin Nordlander

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

Sjöstadens veterinärpraktik/
AW Djurdoktorn AB
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