Nyhetsbrev nr 1/2014 från
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Senaste nytt om

S

aknaden när man förlorar sin katt är ofta
enorm. Nu har vi omplacerat katter på
Solgläntan i 22 år och flera av de katter vi
adopterat bort har av naturliga orsaker
hunnit bli så gamla så att deras tid tagit slut.

● För åtta år sedan fick vi in en grupp med många katter. En
av dem var Tuffing som inte alls gillade att vara med andra
katter. Vi hittade ganska snart ett bra hem till honom och
han fick flytta hem till Elisabeth och Franko. Han var mattes
skugga och sov på matte varje natt. Han gav henne alltid en
godnattpuss innan de somnade.
● Varje morgon klockan
8.30 prick fick han kokt
torsk och sedan ville
han bli buren en stund.
● Han levde hos dem i
åtta år och hade ett fantastiskt liv. En dag blev
han sjuk och det visade
sig att han hade tumörer
med metastaser i både
lungor och lever. Han
var familjen prins och
lämnade ett stort tomrum efter sig. Han blev
Tuffing. Foto: ©Lena Engen Bäckström.
sexton år.
● Tuffing och många andra katter har lämnat oss. Även
flera av våra stamkunds-inackorderingar har lämnat oss.
Det är naturens gång men ändå lika sorgligt varje gång.
Många fina minnen lever dock kvar från alla fantastiska
katter vi fått förmånen att lära känna.
● Än mer meningslöst känns det när vi får in katter i
olika djuskyddsärenden och som är i så dåligt skick att
de inte går att rädda. Hade de fått ett normalt kattliv så
hade deras eventuella sjukdomar gått att förebygga och
bota och de hade sluppit ett ofta långvarigt och allvarligt lidande.

Stöd
LILLYS VETERINÄRFOND

för extraordinära veterinärkostnader!
Köp vykorten Bumby och Lilly.
PG 55 73 08-4
och skriv ”Lillys veterinärfond”
på inbetalningskortet.

hemlösa katter
Värre ändå är dock den ryktesspridning om oss att vi
avlivar friska katter bara för att vi samarbetar med
djurskyddspolisen och länsstyrelsen. Förr var vi fler katthem som hade avtal med polisen i Stockholm. Nu har vi
som enda katthem ändå fått ta emot färre katter än tidigare
och behöver sällan säga att vi har fullt vilket känns bra.
● Vi får ibland frågan hur länge katterna är hos oss innan
de avlivas. En absurd fråga kan tyckas. Ingen katt som
kommer till oss blir avlivad om den inte är i så dåligt
skick att den efter veterinärens inrådan inte går att rädda.
Det är tillräckligt jobbigt för oss som lär känna katterna
och det som känns bra är att alla katter som kommer hit
till oss får en chans.
● Vi tror att vägen till
att höja kattens status
är ett bra samarbete
med alla instanser som
kommer i kontakt med
behövande katter utan
prestige och konstiga
intriger vilket gynnar
ingen, allra minst våra
katter.
● Katter som kommer
till oss i djurskyddsärenden genomgår alltid en veterinärbesiktning av en opartisk veterinär och sedan grundar länsstyrelsen sitt beslut på denna besiktning och beslutar om
katten är omplaceringsbar.
● Glädjande har vi haft många bra jourhem som har gett
många rädda katter en bra chans till ett gott liv. Tiden
innan en katt adopteras bort krymper också. Något som
vi ständigt arbetar med. En vuxen katt har oftast flyttat
till sitt nya hem inom en månad.
● Den 18:e maj firar vi Hemlösa kattens dag. Hoppas att
få se dig då!
●
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Fira HEMLÖSA KATTENS DAG
på SOLGLÄNTAN
söndag 18 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. info@kattpensionat.com
www.kattpensionat.com

Rapport från kassören/redaktören

I

nsamlingen tassar på tack vare alla våra trogna givare,
kattfaddrar och burfaddrar. Minnesgåvor, sponsorer och
arv hjälper också våra hemlösa katter.
● Vår almanacka har hittills sålts mycket bra och i år har
vi dessutom en ny medarbetare nämligen Djurskyddet
Jämtlands Katthem och -pensionat i Östersund.
● Glädjande är också att vi har fått fler burfaddrar som
skänker 500 kr varje månad. TACK!
● Under år 2013 har våra hemlösa katter sponsrats

av Toa-Lätt katt- och smådjursströ/Sorption, MJAU
kattmat, Lill-Skansen, veterinär Jerker Kihlström, Veterinären i Vallentuna, Katt!Katt!, NLT Scandinavia AB,
Solgläntan/Vallentuna Kattcenter, tidningen LAND,
veterinär Anette Wiholm Zander Sjöstadens veterinärpraktik, tryckerierna Wasa Grafiska och Vittgrafiska.
STÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER!
350 KR FÖR EN HANKATT ELLER 800 KR FÖR EN HONKATT.
RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

Husdjursmässan i Kista 3 – 6 januari

U

nder trettonhelgen invaderades Kistamässan av katter, hundar, illrar, får, getter, aror, papegojor, ormar, igelkottar, möss,
råttor, fiskar, hästar och kaniner. Kaninerna
hoppade, katterna jamade, från hund-agilityn
hördes glatt gläfsande, det reds på ponnies och
över alltihopa skränade och skrek papegojorna.
Fårens ull kardades, tovades och spanns.
Doften av brända mandlar blandades med djurens olika
dofter – mysk från de könsmogna illrarna och ulldoft från
getterna och fåren.
● Flera andra katthem fanns också där och de propagerade
för att alla katter ska vara välkomna, älskade, ID-märkta
och registrerade i SKK:s ägarregister djur-ID.se eller

Solgläntans/Kattfondens monter. Foto: ©Ragnhild Solvika.
Många ville rita sin älsklingskatt. Foto: ©Yvonne Bergqvist.

STÖD KATTFONDEN/SOLGLÄNTANS

HEMLÖSA KATTER!

BLI

BURFADDER FÖR

500

KR/MÅN!

Sveraks kattägarregister samt kastrerade om de är 6
månader eller äldre.
● Kattfonden/Solgläntan återinförde den populära aktiviteten ”Rita din älsklingskatt” där alla medverkande
barn fick ett kattvykort. Det var elva år sedan vi hade
en sådan här aktivitet och det visade sig att att den fortfarande är mycket populär och väggarna i teckningsmontern blev snabbt fulla med de mest fantastiska katteckningar. De två sista dagarna räckte väggarna inte till utan vi fick även sätta upp teckningar
inne i huvudmontern.
RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

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.

COLLEGE-TRÖJOR: 270:- + porto 45:oavsett antal. T-TRÖJOR: 160:- + porto 25:oavsett antal. Storlek: S–XXL.

Tröjorna kommer från
www.nlt-scandinavia.se

Kattfonden har satt samman alla teckningarna. De finns nu på
www.kattfonden.se/katteckningar2014.pdf

SOLGLÄNTANS AUDREY.
Foto: ©Solgläntans Kattpensionat.
KUBUNGEN.
Foto: ©Arne S
Jacobsson.

Kattskötare Fanny Ahlberg med Bumling som flera ville boka under
mässdagarna. Han flyttade sedan med sin kompis Sten till Sala.
Foto: ©Ragnhild Solvika.

SOLGLÄNTANS LOULOU.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.
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Solgläntans kattpensionat byter bolagsform till aktiebolag och det officiella namnet är nu Vallentuna Kattcenter AB. Kattpensionat är inte riktigt rättvisande då
arbetet med Solgläntans hemlösa katter har ökat på senare år. Annars är allt som vanligt och vi fortsätter att
kalla oss Solgläntan rätt och slätt.

SOLGLÄNTANS BUMBY.
Foto: ©Sofie Ahlqviast.
SOLGLÄNTANS BLÅIS.
Foto: ©Lena Engen
Bäckström.

PRIS
vykort:
5:-/st
+ porto
6:- eller
13 st
för 75:inkl porto

SOLGLÄNTANS L ILLY.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.
SOLGLÄNTANS MIMMI & SNUTTAN I.
Foto: ©Eivor Rasehorn.

●

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

SOLGLÄNTANS MISSY.
Foto: ©Lena Engen
Bäckström.

LENA ENGEN BÄCKSTRÖM, CHEF SOLGLÄNTAN/VALLENTUNA KATTCENTER,
info@kattpensionat.com

SOLGLÄNTANS MYS PYS.
Foto: ©Eivor Rasehorn.
SOLGLÄNTANS TROPIC.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

onödigt och oumbärligt för kattälskare
webbutik www.kattkatt.se

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

SOLGLÄNTANS TJOCKIS.
Foto: ©Eivor Rasehorn.

M

in mamma hade varit på katthemmet och valt ut katten Cilla men
innan hon kunde flytta skulle hon bli
kastrerad. Någon kastrering hann det aldrig
bli, utan det visade sig att hon var dräktig.
Den 24 april 2012 föddes Blixten och en till kattunge
i min säng men tyvärr var det bara Blixten som överlevde. Egentligen skulle jag inte ha en katt men katten väljer sin ägare så hon fick stanna och sedan dess
är hon mitt lilla hjärta.
Hon tycker om att titta på naturprogram på tv, apportera med sin favoritboll och bli gosad. Ibland tar hon
sig en tur i trapphuset, men ut vågar hon inte gå, eller
glassar lite på vår inglasade balkong. Blixten hälsar
till alla sina kattkompisar och hoppas ni har det bra

Besök gärna Facebook-grupperna ”Vi som adopterat en
katt från Solgläntan”, ”Hjälp katter hitta hem igen” och
”Solgläntans Kattpensionat”!

Blixten

Mamma Cilla
Foto:
©Emma Topping.
och
Blixten
även
kallad
FjantMaja
när hon
kollar
vinterOS.
Foto:
©Sofie
Ahlqvist.

©SOFIE AHLQVIST, KATTSKÖTARE SOLGLÄNTAN/VALLENTUNA KATTCENTER
INFO@KATTPENSIONAT.COM

Din hjälp behövs!

K

Adoptera en katt
från Solgläntan

attfondens verksamhet bygger på ideella insatser
för de hemlösa katterna och alla bidrag är varmt välm du är intresserad av att adoptera en hemlös
komna. Din insats är mycket betydelsefull för katterna!
katt är du välkommen att boka tid och komma
● Bli kattfadder och bidra månatligt med valfritt belopp.
och hälsa på. Eller så kan du komma på DROP IN TORSVi skickar dig då vårt nyhetsbrev och annan viktig
DAGAR KL. 15–17.30. Vi har alltid vuxna katter och
information.
ofta kattungar.
● Bli burfadder för 500 kr/månad och få ditt namn på en

O

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 av katter.

●

●

Bidra med 350 kr för kastrering av en av Solgläntans
hemlösa hankatter eller med 800 kr för en honkatt.

●

Ge ett bidrag som en minnesgåva.

●

Skriv testamente till förmån för Solgläntans hemlösa katter.

●

Sprid information om vår verksamhet.

●

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 1 300 och för två
katter 2 200 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 bli sjuk eller av annan orsak inte kan ta hand
om sin/a katt/er så kan man lämna tillbaka den/m till
Solgläntan.

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

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

Sjöstadens veterinärpraktik/
AW Djurdoktorn AB

Vallentuna Kattcenter AB

Kattfonden – Insamlingsstiftelse för hemlösa katter, org.nr: 802409-3075, Grävelsta 16, 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.
Redaktör: Ragnhild Solvika/● rajoli, ragnhild@kattfonden.se Tryck: Wasa Grafiska 2014, www.wasagrafiska.se

