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Senaste nytt om Solgläntans hemlösa katter

D

et har varit många katter hela året, speciellt antalet
djurskyddsfall verkar ha ökat hela tiden. Vi skickade i
somras ut en pressrelease och berättade om en nästan ohållbar situation där vi var tvungna att säga nej till de flesta hjälp-

Vi har tagit hand om ett stort djurskyddsfall med 26
katter, tre av honorna födde dessutom ungar så det blev
tolv katter till. De har växt upp i jourhem där de fått en
riktigt bra start i livet. De här katterna hade levt i verklig
misär, alla var okastrerade och hade mycket öronskabb,
vissa var helt såriga runt öronen då de kliade sig mycket.
●

Charlie är en före detta
djurskyddskatt som är cirka 4 år
och ursprungligen kommer han
från Skebobruk.

Två små oerhört söta kattfröknar, Eva och Maria hittades instängda i en väska på Värmdö. De var friska
men väldigt rädda, nu börjar de inse att människor ändå
är ganska trevliga att umgås med.

●

Vårt mångåriga samarbete med Lill-Skansen fortsätter
och i år har de byggt om så att en mamma med ungar har
kunnat vistas där. Katterna kan både vara ute i rastgård
och gå in genom en lucka när de vill ha lugn och ro. Intresset har varit stort för katterna och några av dem har
fått nya hem och har kunnat flytta direkt från Skansen.
●

behövande katter då vi och alla andra katthem i Stockholmsområdet hade överfullt. Pressreleasen fick ett oerhört gensvar. Både TV4s morgonprogram, SVTs abc-nytt och
morgonprogram intervjuade mig och några av våra katter.
Tack vare detta så flyttade jättemånga katter under juli
och augusti och det verkar som om intresset är större än
tidigare att adoptera katter. Det har gjort att vi också kunnat ta emot ännu fler hemlösa katter vilket känns jättebra.

Jag vill tacka för det oerhörda stöd vi fått från så många
kattälskare vilket gör att vi orkar framhärda i våra planer
med byggandet av det nya katthuset och vår förhoppning är att komma igång med grundarbetet nu i höst.

●
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Lill-Skansens katter kommer
från Solgläntans Kattpensionat.

● Den tid som katterna stannar hos oss har minskat betydligt. Vi skulle vilja att tiden från det en katt kommer hit och
tills den är klar att flytta, dvs. kastrerad, ID-märkt och grundvaccinerad och frisk skulle vara högst en månad vilket är
fallet med kattungar medan det för de lite skygga vuxna
katterna tar längre tid. Enligt den nya djurskyddslagen
är det förbjudet att hålla katter i katthem mer än tre månader. Därefter gäller regler för permanent katthållning.

Vi har även varit med i SVTs program ”Fråga doktorn”
med Suzanne Axell och pratat om ”hälsokatter”, vårat projekt där vi vill hjälpa äldre personer att kunna ha katt.

●

Om du vill ge en julgåva kan du skriva ut ett
julgåvobrev/diplom på www.kattfonden.se
Skandinaviens enda kattpresentbutik!

onödigt och oumbärligt för kattälskare
Odeng 62, Stockholm, webbutik www.kattkatt.se

www.mjau.se
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2010 års Kattfondenalmanacka om och för hemlösa katter
Almanackan är ett samarbetsprojekt mellan Kattfonden/Solgläntan, Gotlands Katthem, Hudiksvalls Kattsamarit, Katthjälpen i Malmö och
Kattkastreringshjälpen
Södertälje-Nykvarn.
Behållningen av almanacksförsäljningen går
till respektive katthem/
förening.

www.sorption.se

PRIS: 100 kr + porto 25 kr oavsett antal. PG: 55 73 08-4

Stöd det nya katthusbygget! PG 55 73 08-4.
Om du skänker 100 000:- eller mer får du ett rum uppkallat efter dig.

När Kubungen blev huggormsbiten

J

ag blev orolig när jag visslade och ropade uppifrån
berget och Kubungen inte kom och mötte mej. Jag
letade och hittade henne till slut inne i huset uppe i en
av översängarna.
Där låg hon med en
mycket svullen
vänstertass som var
dubbelt så tjock
som den högra och
hon skrek när jag
försiktigt försökte ta
i henne.

komma till oss och han fick våran bomlåskod och vägbeskrivning.

Efter ytterligare lite väntan kom han och vi gick upp till
tomtgränsen med
Kubungen som ju
fortfarande satt i
buren. Han hade en
mycket välutrustad
tjänstebil med en
hel hoper mediciner,
bärbar dator, skrivare och tjänste● Jag tog ner henne
hund. Han gav
från sängen, då gick
Kubungen 2 korhon ut och gömde
tisonsprutor – en i
sej under Libodens
varje bakben – och
plockade sedan
däck. Jag försökte
locka fram henne
fram från sitt mobila
men misslyckades.
apoteksförråd de
Sedan gick jag in
kortisonoch
penicillintabletter
och ringde till
Kubungen i gräset.
distriktsveterinären
hon skulle ha. Han
i Tanumshede som hade telefonsvarare med hänvisning sa också hur mycket och länge hon skulle ta de olika
till mobilen. Han svarade direkt när jag ringde mobilen medicinerna. Sen satte han sej i förarsätet och skrev ut
och jag kunde berätta att jag hade en huggormsbiten katt. förrättningsunderlaget på sin dator.
Han bad mej ringa upp om en halvtimma–timma för han
● Redan dan därpå försvann svullnaden på benet och
kunde inte ta mitt samtal just då eftersom han var ute på en
hon blev sej själv igen. Visserligen gillade hon inte korlantgård – hästarnas kloppeliklopp hördes i bakgrunden.
tison- och penicillintabletterna men med hjälp av hen● Jag lyckades locka in Kubungen i transportburen och
nes dietmat gick det att lura i henne all medicin och snart
gav henne lite mat som hon åt glatt. Så väntade vi och så mådde hon kanonbra igen.
jag kunde ringa veterinären igen och berätta att vi inte TEXT: ©RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se
hade någon bil och var vi bodde. Han sa då att han kunde FOTO: ©ARNE JACOBSSON, info@kattfonden.se
●

Rapport från kassören/redaktören

T

ACK alla ni fantastiska Kattfondengivare och
supportrar! TACK också ni trogna och generösa
sponsorer – MJAU kattmat, Toa-Lätt katt och smådjursströ, butiken Katt!Katt!, veterinär Anette Wiholm
Zander, försäkringsbolaget Agria, tidningen Kattliv, LillSkansen, Axon Profil, konstnär Karin Nordlander,
tryckerierna Wasa Grafiska, Geson Hylte och Brommatryck & Brolins. Ni har stött oss på alla tänkbara vis!

KATTFONDEN har haft 90-konto i nästan sex år och
vi anser att vi har blivit lurade av SFI, Svensk
Insamlingskontroll, som godkände oss att inneha 90konto i november 2003 utan minsta kommentar och vi
har ända sedan starten anlitat en auktoriserad revisor
för bokslut, revision och deklaration. När sedan SFI
stängde vårt 90-kontot 8 juni i år har vi drabbats ekonomiskt på grund av att vi inte har kunnat nå ut till alla
som skänkt oss pengar och som fått dem tillbaka. Men
vi har skickat ut brev till våra regelbundna givare och
förklarat varför pengarna har skickats tillbaka och varför vi inte kan ha kvar 90-kontot. SFI kräver nämligen
att Kattfonden både ska äga Solgläntans hemlösa katter och deras nya katthus vilket är emot våra stadgar.
●

● SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER måste få nya lokaler till år 2013 eftersom Jordbruksverket nya regler
enligt djurskyddslagen § 16 för förvaring av katter kräver nya boxstorlekar och det nuvarande katthuset går
inte att bygga om. Därför startade vi insamlingskampanjen
för ett nytt katthus i september förra året. Hittills har vi
samlat in mer än 400 000 kr och vi fortsätter kampanjen
för att kunna hyra den del av Solgläntans Kattpensionat
där Solgläntans hemlösa katter bor och kommer att bo.
SFI godkände inte vår insamling till nytt katthus via 90kontot så om du vill ha tillbaka det du skänkt till nya katt-

Maria hittades tillsammans med Eva i en väska på Värmdö utanför
Stockholm. Foto: ©Lena Engen.

huset via 90-kontot, hör av dig, så betalar vi tillbaka det
du gett. Ändamålet är ju fortfarande detsamma så kampanjen fortsätter på vårt plusgirokonto 55 73 08-4.

VI

alltid snåla med portokostnaderna så att
de insamlade medlen i första hand går till de hemlösa katterna som tyvärr blir allt fler vilket ju gör att de insamlade
pengarna blir allt viktigare. Därför ska vi börja använda epostutskick till er som har mejl. Alla ni utan mejl får dock
fortfarande information via brev och nyhetsbrev.
●

FÖRSÖKER

● KATTFONDEN är sedan år 2000 registrerad i Länsstyrelsens stiftelseregister som en ideell insamlingsstiftelse för att ekonomiskt stödja och hjälpa Solgläntans hemlösa katter.

RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

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
vilket/vilka och hur många vykort/tröjor/toppar du vill ha och vart det/de ska skickas. Du kan också
beställa via www.kattfonden.se eller info@kattfonden.se och OM DU KÖPER TRÖJOR OCH VYKORT SAMTIDIGT
BLIR PORTOT HÖGST 45 KR OAVSETT ANTAL.
SOLGLÄNTANS PÄRLAN
Foto: ©Eivor Rasehorn

ROSA ELLER SVART T-TRÖJA,
storlek XS – XXL.

SOLGLÄNTANS FRÄS
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS MUMMEL
Foto: ©Eivor Rasehorn
SOLGLÄNTANS AUDREY & MARILYN
Foto: ©Lena Engen

ROSA ELLER SVART TJEJ-TOPP,
storlek S – XXL.

Tröjorna kommer från
www.axonprofil.se

GUL TJEJ-TOPP (OBS! små i
storlekarna!), storlek XS –
XL.
PRIS: 160 kr + porto
25 kr oavsett antal.

SOLGLÄNTANS DAMMTUSS
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS MIMMI & SNUTTAN II.
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS TIGER
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS MIMMI
& SNUTTAN I.
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS TUFFING
Foto: ©Lena Engen

SVART COLLEGE-TRÖJA, storlek
S – XXXL.
PRIS: 270 kr + porto 45 kr
oavsett antal.

ALFONS
Foto: ©Pia Strömblad

PRIS vykort:
5 kr/st eller 5 st för 20
kr + porto 10 kr
oavsett antal.

VÄLKOMNA
till vår monter på Husdjursmässan i Kista 3–6 januari 2010!

Snuten
hämtades på Solgläntan för ett år sedan. En stilig katt
som mäter 96 cm liggande i soffan! Från att ha varit innekatt är
han nu en
fullfjädrad
”bonnkatt”.
Han sällskapar mig
vid vedbacken och ligger tryggt
bland stenar
och material då jag
arbetar vid
verkstan.
Han åker
gladeligen
skottkärra och springer med mig då jag cyklar hemmavid. Att klättra uppför trädstammar och spaljéer är en konst
han behärskar utmärkt liksom att fånga möss och fåglar.

Till trädgården går vi ibland om aftnarna. Vi sitter där
på en bänk och filosoferar en stund. Ibland är han borta
ett dygn
på egna
äventyr
men mestadels
kommer
han hem
då jag ropar hans
namn ut i
natten.
Han lägger sig en
stund vid
min sida
och spinner medan jag somnar.
Vilken härlig katt jag fått.

Din hjälp behövs!

Adoptera en katt från
Solgläntan!

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 och på vår hemsida om du vill.
● Du kan bli storfadder och få ett rum uppkallat efter
dig i nya katthemmet.
● 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.
●
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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 900 kr och
1 400 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:
Tryckeriet
som subventionerar tryckningen
av Nyhetsbrevet och alla andra som jobbar ideellt med
Nyhetsbrevet och Kattfonden.

©Karin Nordlander

Sjöstadens veterinärpraktik/
AW Djurdoktorn AB
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