Nyhetsbrev nr 2/2006 från

Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

Sen sist/krönika

K

attfonden har i höst haft många aktiviteter: Vi har
firat Djurens dag 4 oktober, deltagit i tidningen Kattlivs, djurförsäkringsföretaget Agrias och Skansens kattdag, haft djurskyddsmöte med polis, katthem och djurskyddsorganisationer samt varit med på Stockholms kattklubbs 60-årsjubileumsutställning på Fryshuset.
● Sedan i vintras har vi haft ett stort problem med vår ursprungliga hemsidesadress www.kattfonden.org som tyvärr
inte längre är vår. Vi hade registrerat den direkt via internet
hos ett USA-företag och när detta sedan ombildades fick
vi inte besked om hur vi skulle kunna fortsätta med webadressen. Det här ledde till att den blev uppköpt av ett företag som livnär sig på att ta över gamla hemsidor. Vi fortsätter dock att försöka få tillbaka www.kattfonden.org men
som tur är så hade vi även registrerat www.kattfonden.se.
LENA ENGEN,

ORDFÖRANDE I

KATTFONDEN

Senaste nytt om
Solgläntans katter

N

MIA HJELM,

lena@kattfonden.se

Foto: Lena Engen

u är det höst
och vi blir som
vanligt nerringda av
människor som hittar
hemlösa katter. Vår väntelista är otroligt lång
och växer snabbare än
vi hinner beta av den.
Vi har glädjande nog lyckas omplacera många katter den
senaste tiden. Tjockis är en av dem. Han var här ganska
länge och blev omplacerad till ett hem med en annan katt
som det inte gick så bra med. Till slut fick han flytta till
ett annat hem som ensamkatt där han nu trivs väldigt bra.
FÖRESTÅNDARE FÖR

SOLGLÄNTAN,

info@kattfonden.se

Kattguld till Solgläntans och Kattfondens grundare

L

der, Pelle Svanslös-sagostunder, föredrag om olika kattbeteendeproblem av
AnnaStina Kitsnik och om katthälsovård av Ulla Björnehammar, ordförande för kattveterinärföreningen
Jamaren.
En kattfotoutställning av Eivor Rasehorn visades på Logen och de som hade svarat rätt i kattpromenaderna vann
var sin maffiga kattfototavla av fotograf Eivor.
Foto: Lennart Larsson

ena Engen fick årets Kattguld för
elva års hängivet arbete med att
omplacera hemlösa katter på Solgläntans katthem i Vallentuna och för att
hon skapat Kattfonden – Insamlingsstiftelse för hemlösa katter. Juryns motivering var: ”För hennes kreativa och
idérika arbete med att både höja kattens status i allmänhet och hjälpa utsatta katter i synnerhet. Med Kattfonden
engagerar hon människor över hela
landet för att ge katter en bättre framtid i Sverige.”
Kattguldet delades ut på Skansen samtidigt som tidningen Kattliv firade 10årsjubileum med kattpoängpromena-

RAGNHILD SOLVIKA
ragnhild@kattfonden.se

Lena Engen emottog tidningen Kattlivs och
försäkringsbolaget Agrias Kattguld på Skansen
söndag 22 oktober.

Välkommen till Kattfondens monter
på husdjursmässan i Sollentuna 4–7
januari 2007!
Skandinaviens enda kattpresentbutik!

www.doggy.se
onödigt och oumbärligt för kattälskare

Odeng 62, Stockholm, webbutik www.kattkatt.se

Rapport från kassören
kassören/redaktören

I

nsamlingen fortsätter att växa stadigt tack vare alla ni
Kattfonden-givare som är så fantastiskt generösa.
De insamlade medlen används även till kastrering av
utegående katter förutom att alla katter som kommer till
Solgläntans katthem blir vaccinerade, veterinärundersökta och om de är vuxna även kastrerade och ID-märkta.

Behållningen av försäljningen av vår almanacka går ju
till hemlösa katter. Så ju fler som köper almanackor desto
fler katter kan vi hjälpa! Kattfonden tackar också alla
som sponsrade tryckningen av 2007 års almanacka!
RAGNHILD SOLVIKA
ragnhild@kattfonden.se

Vill du adoptera en hälsokatt?

O

m man känner sig gammal och ensam så mår man mycket bättre om man kan
ha en spinnande och tillgiven katt där hemma. Hälsokatten Kattis som presenterades i 2005 års almanacka är ett strålande exempel.
Nu undrar vi på Solgläntan om några fler är intresserade av att adoptera en hälsokatt?
En vuxen katt som är lugn och gillar att bo hos en äldre person eller ett par som har
mycket tid för en katt. När man adopterar en hälsokatt upprättar vi ett avtal som säger
att Solgläntan kan leverera kattmat och kattsand samt hjälpa till med transport till
veterinär eller liknande. Man har även en garanterad plats på kattpensionatet om man
behöver lämna katten och vi tar även tillbaka katten om man inte kan ha kvar den.
Om du är intresserad, ta kontakt med Solgläntans föreståndare Mia Hjelm, tel: 08510 235 13, info@kattfonden.se

www.sorption.se

Kattkunskap i skolan

K

attfondens skolprojekt innebär att vi från Solgläntan
åker ut till lågstadieskolor och berättar om oss och
våra katter. Syftet med projektet är att få barnen medvetna om problemet med hemlösa katter samt skapa ett
intresse för katter i allmänhet. Många av barnen har egna
katter och flera berättar ivrigt om just deras egen katt
och dess historia. Även om alla barn inte förstår allt vi
berättar så förstår dock de flesta i alla fall det viktigaste
budskapet att man ska ta hand om sin katt och behandla
den som sin familjemedlem.
Vi från Solgläntan, det vill säga föreståndare Mia, kattskötarna Anna, Linda och Emma, har varit och informerat på Frestaskolan i Upplands Väsby.
Denna katt tecknade barnen i Frestaskolan som tack till Solgläntan för
deras uppskattade skolinformation.

● Det första vi gör när vi kommit in i klassrummet är att
tala om varifrån vi kommer och vad vi jobbar med. Därefter berättar vi om våra hemlösa katter, hur vi får in
dem, hur de brukar må och vem som brukar lämna in
dem. Detta tycker ofta barnen är intressant och ställer
frågor och berättar om någon hemlös katt som de själva
sett eller hjälpt.
Med overhead-bilder visar vi hur katthemmet ser ut och
hur katterna bor. Lite kort berättar vi även hur vi sköter
katterna och att vi vaccinerar och ID-märker dem, vilket
vi klart och tydligt säger är viktigt att göra med sin katt.
Efter bildvisningen berättar vi en eller flera historier om
katter som vi tagit hand om och hur det har gått för dem.
Många av barnen tycker att just denna del är väldigt intressant och kan inte förstå att det t.ex. finns ”kattsamlare”.
● Syftet med historierna och informationen var att visa
allvaret med att ta hand om sina djur och se till att de
har det bra. Vi påtalade att det är viktigt att ID-märka
sitt djur så att det kan återfinnas om det springer bort
och att man måste ta hand om djur som far illa.
Intresset var på topp och barnen lyssnade bra och
ställde en massa frågor. Att de sedan fick vykort och
två almanackor per klass blev en rolig bonus!
Vi avslutade med att säga att vi tar emot studiebesök av
klasser, uppdelade i mindre grupper, så att de kan få se
hur arbetet med hemlösa katter fungerar i verkligheten.

ANNA CARLSUND,

KATTSKÖTARE

SOLGLÄNTAN, info@kattfonden.se

Katt som tröstare

G

ustav och hans familj drabbades av en stor sorg i
februari 2004. Gustavs äldre bror Daniel avled i en
svår sjukdom endast 8 år gammal. Gustav som bara var
1,5 år yngre, miste inte bara sin storebror utan även sin
bästa kompis. Sorgen var stor och ofattbar för en liten
kille på 6,5 år. Skolan och alla kompisar ställde upp och
fanns omkring honom, men hemma fanns sorgen.
● Farmor som brukar ha sin katt Nisse på Solgläntan när
hon reser i jobbet, fick reda på att
det var kattungar på gång på
Solgläntan för avhämtning i april.
Farmor talade med Gustavs mamma
och pappa om möjligheten om att
få en liten kattunge till Gustav, så
att det skulle kännas roligare att gå
hem efter skolan. Efter lite tvekan
så blev det bestämt att vi skulle
kontakta Lena Engen och åka dit i
april och titta på dem.
● Dagen för besöket på Solgläntan
kom och familjen åkte till Solgläntan och fick träffa hela kattfamiljen
som var en mamma med fyra kattungar. Alla hade namn på bokstaven T och de var alla lika söta förstås. Gustav som skulle välja själv
fick först frågan av Lena om det
skulle vara en pojke eller flicka – det skulle vara en pojke.
Sedan stod valet mellan en gulröd Tosse och en väldigt
ivrig och pigg liten svart Tulo. Gustav blev så vilsen att
han bad att få ”sova på saken” som han uttryckte det.
Väldigt moget tänkt av en liten kille. Nästa morgon var
valet klart – det skulle bli Tulo! (Fast jag tror att det var
Tulo som valde Gustav)
● Dagen efter var hela familjen och hämtade Tulo.
Transportbur inköptes hos Lena som Gustav bäddade
lite mjukt i och sedan stoppades Tulo in i buren. Han

accepterade detta helt och fullt utan protester. Bilfärden
hem sov han lugnt i buren och tyckte livet var väldigt
OK. Väl hemkomna skulle så Tulo släppas ut och välkomnas i sitt nya hem. Enligt farmors tidigare erfarenheter som kattägare i många år, brukar kattungar vara
lite vilsna och rädda när de kommer till sitt nya hem –
men inte Tulo. Han klev ur buren och sträckte på sig
och tittade nyfiket på alla som stod runt omkring honom
och gick fram till var och en och
strök sig och hälsade. Ovanligt
kavat från första stund! Och sån
har han varit hela tiden. Tulo verkar ha förstått sitt uppdrag, han har
verkligen tagit hand om familjen
och speciellt Gustav. Han beter sig
som en liten hund – är alltid med.
Går med på promenad, är med i
trädgården och hoppar och skuttar och busar. Han är dessutom en
fantastisk jägare, släpar hem sorkar och möss. Den största var 17,5
cm utan svans! – uppmätt av en
stolt husse. Han tycker om att åka
bil, kliver gärna in i bilen om bildörren står öppen. Har varit med
till fjällen två gånger och sköter
sig alldeles utmärkt.
● Hela familjen älskar denna pigga lilla katt som idag är
2,5 år. Han är dessutom bästa kompis med farmors Nisse.
Han har fått fart på Nisse som är 7 år och börjat bli lite
slö. På farmors land när de är där på sommaren, springer
de och leker på ängarna och jagar varandra.
● I somras fick Gustav en lillebror som heter Elias. Men
Tulo är inte särskilt intresserad av honom, det är bara
Gustav som gäller. Men han vet inte vad som väntar, när
Elias börjar ta för sig av livet och kommer ut på golvet!
TEXT & FOTO: ULLA BARTHELSON

Hjälp hemlösa katter – köp Kattfondens tröjor och toppar!
Trycket på framsidan!

Svart eller rosa T-tröja i 100 % bomull,
storlek XS – XXL.

PRIS: 160:- + porto 20:-

Svart eller rosa tjej-topp i 100 % bomull,
storlek S – XXL.

Förtjänsten går till Kattfonden. Du kan betala direkt till Kattfondens 90-konto 90 08 84-8 och
uppge vilken storlek och färg, hur många tröjor/toppar

Gul tjej-topp i 100 %
bomull, storlek XS – XL
(OBS! små i storlekarna!)

du vill ha och vart de/n ska skickas. Du kan också beställa via www.kattfonden.se eller info@kattfonden.se
Tröjorna kommer från
www.axonprofil.se

Lina, Tess och Ylva
njuter sin frihet
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K

öp Kattfondens almanacka 2007 med
kattnamnsdagar som handlar om hemlösa katter det gått bra för och ge ännu fler
hemlösa katter nya bra liv!

ina som är familjens överhuvud är nu en trygg och
glad kisse med stort självförtroende och dessutom
otroligt gullig mot alla. Ylva och Desirée är glada och
nöjda, men kör fortfarande sin ”vildkattspakt” emellanåt
och är lite mer reserverade.
Vi sköter hittekatten, ”Plupp”, så gott vi kan. Lina accepterar den bättre nu, bara den inte kommer in i huset, går
det bra. Den har ätit upp sig och vi har gett den fästingoch avmaskningsmedel. Den är lite tam men svår att
fånga in. Inga ungar än så länge vad vi vet, hoppas det
var felaktiga farhågor.
TEXT & FOTO: MATTE LENA LÅFTMAN

Behållningen av försäljningen går till
Kattfonden tel: 08-510 235 13,
info@kattfonden.se www.kattfonden.se
Du kan betala direkt till Kattfondens 90-konto 90 08
84-8 och skriva på PG-lappen hur många du vill ha och
vart den/de ska skickas. Den finns också i butiken
Katt!Katt! vid Odenplan i Stockholm, www.kattkatt.se
och i välsorterade zoo-affärer.

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, då får du ditt
namn på en tavla i katthemmet och på vår hemsida
om du vill.
● 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 bli vår ambassadör och sprida information
om vår verksamhet.

Hur adoptera 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 700 kr och för två
katter 1000 kr. 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:
Tryckeriet Wasa Grafiska som subventionerar tryckningen
av Nyhetsbrevet och alla andra som jobbar ideellt med
Nyhetsbrevet och Kattfonden.

Sjöstadens veterinärpraktik/AW
Djurdoktorn AB

Kattfonden – Insamlingsstiftelse för hemlösa katter, Grävelsta 12, 186 92 Vallentuna, tel: 08-510 235 13, org.nr: 802409-3075, PG: 90 08 84-8,
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