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Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

Senaste nytt om

D

et är helt fantastiskt vilka fina hem vi
hittar till våra hemlösa katter!
Just nu har vi nästan kattbrist och en kö
av människor som vill adoptera nya
familjemedlemmar.

hemlösa katter
Vi har börjat borsta tänderna alltmer på våra katter.
Katter med dålig tandstatus kan i vissa fall bli hjälpta av
detta och slippa framtida tandoperationer. Ta för vana
och be din veterinär att kolla tänderna vid varje vaccination om det inte görs automatiskt.
●

Under många år har vi inte kunnat ta emot fler katter
än de som kommit från polisen då vi prioriterat dessa
eftersom vi har avtal med dem. Men i år har vi även
kunnat ta emot katter från privata omplaceringar.
●

Hittills i år har redan 52 katter kunnat flytta från
Solgläntan och få egna hem. Några väntar på tandoperationer och en har en kattunge som måste bli tolv
veckor innan den får flytta. De bor nu i jourhem.

●

Att katterna presenteras på sociala medier har gjort att
de har kunnat flytta mycket snabbare än tidigare. På facebook-sidan ”Solgläntans kattpensionat” har vi många
följare och flera hjälper till att tipsa varandra när en lämplig katt dyker upp. I gruppen ”Vi som adopterat katt från
Solgläntan” finns det också många som kan hjälpa och
tipsa varandra och lägga in bilder på och berätta om sina
fyrbenta familjemedlemmar.
●

● Katten Weasly som kom in i höstas och som var
med på Kistamässan bodde länge på Solgläntan. Han
har varit riktigt otursförföljd. Han hade tandsjukdomen Forl och behövde opereras så vi samlade
in pengar till hans operation. Han opererades och allt
läkte fint. Han blev bokad till ett nytt hem men innan
han hann flytta började han bli vinglig och vi tyckte
att han såg dåligt. Det visade sig att han fått näthinneavlossning och blivit blind med bara lite ledsyn.
Vingligheten berodde på att han t. ex. hade svårt att
hoppa eftersom han inte kunde se. Nu äntligen har
han fått flytta till ett hem där han ska få bo resten av
sitt liv.

sms-donation

Weasly år 2005.

Vi ser också fler katter som är chipmärkta. Det tragiska är dock att när vi får in en märkt katt så är den ofta
inte registrerad. Då är märkningen helt onödig och vi
kan inte hitta kattens riktiga ägare.
●

Glöm därför inte att registrera din katt när du låter
chipmärka den!
● Katten Black Coffee hittades utanför Mörby Centrum
i en transportbur som även var full av kiss och bajs. Han
satt med en tiggare och en av dem som såg honom anmälde det till polisen som hämtade honom. Vi var
tvungna att bada honom det första vi gjorde. Och det
visade sig vara en fantastisk fin och trevlig katt! Tyvärr
var han inte märkt så var han kom ifrån vet vi tyvärr inte
men nu har han fått ett nytt bra hem.
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Ett snabbt och lätt sätt att stödja Kattfonden
Fira HEMLÖSA KATTENS DAG
ekonomiskt är att sms:a 72672 Kattfonden 50,
på SOLGLÄNTAN!
Kattfonden 100, Kattfonden 250 eller Kattfonden 500 så ger du ett av dessa belopp till
söndag 17 maj kl.13–16
Solgläntans hemlösa katter/Kattfonden.
Kattfonden säljer lotter och samlar in pengar till våra
Du kan också sms:a 72672 Kattfonden Sommar- fina katter som vi hoppas ska hitta många nya hem.
katt50 eller Kattfonden Sommarkatt100 och
Katt!Katt! säljer kattsaker.
stödja vårt arbete mot sommarkatter. Och om
Kaffeservering. Träffa Djurskyddspolisen.
du sms:ar 72672 Kattfonden Lilly250 så skän08-510 235 13. info@kattpensionat.com
ker du 250 kronor till veterinärkostnader.
www.kattpensionat.com

Rapport från kassören/redaktören

I

nsamlingen tassar på tack vare alla trogna kattfaddrar, burfaddrar och övriga givare. Minnesgåvor, arv och
sponsorer är också till stor hjälp för de hemlösa katterna.
● Våra hemlösa katter sponsras av Toa-Lätt katt- och
smådjursströ/Sorption; MJAU kattmat; Lill-Skansen;
veterinär Anna Carlsund; veterinär Jerker Kihlström, Veterinären i Vallentuna; Katt!Katt!; NLT Scandinavia AB;

Solgläntan/Vallentuna Kattcenter AB; tidningarna
LAND och Djurskyddsliv samt tryckerierna Wasa Grafiska och Vitt.
STÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER!
800 KR FÖR EN HONKATT ELLER TVÅ HANKATTER.
RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

Husdjursmäsan i Kista

U

nder trettonhelgen i januari var huskatterna Basse och Weasly
dragplåster i Kattfondens/Solgläntans monter och Basse blev
adopterad direkt efter mässan.
Aktiviteten ”Ritade älsklingskatter” drog också till sig många barn som
flitigt ritade sina allra finaste katter.

Röde Weasly och svartvite Basse charmade små och stora mässbesökare och både
små och stora barn ritade sina finaste kattbilder. Alltsomallt 240 stycken.
På Kattfondens hemsida och facebook kan du se alla teckningarna.
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STÖD KATTFONDEN/SOLGLÄNTANS

HEMLÖSA KATTER!

BLI

BURFADDER FÖR

500

KR/MÅN!

Hjälp hemlösa katter – köp
Kattfondens tröjor och vykort!

går oavkortat till Kattfonden. Du
onödigt och oumbärligt för kattälskare Behållningen
kan betala direkt till vårt plusgirokonto 55 73 08-4
webbutik www.kattkatt.se
och uppge vad du vill ha och hur mycket, vilken/
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Våra veterinärer

A

nna Carlsund började praktisera på
Solgläntan redan när hon gick på
gymnasiet och utbildade sej till djurvårdare.
Hon har alltid älskat djur – katter, hundar, marsvin, möss, råttor och fågelungar och
har velat ta hand om dem och ”laga” dem.

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 42:- OAVSETT ANTAL.

COLLEGE-TRÖJOR: 270:- + porto 42:oavsett antal. Storlek: S, L, XL, XXL och XXL.
T-TRÖJOR: 160:- + porto 28:- oavsett antal.
Storlek: S, L, XL och XXL.

Tröjorna kommer från

www.nlt-scandinavia.se

Att hon sen utbildade sej till veterinär kom inte som
en överraskning och nu är hon en av Solgläntans ”husveterinärer” som veterinärbesiktigar, vaccinerar och
kastrerar Kattfondens hemlösa katter när hon inte arbetar på Roslagens smådjursklinik.
● Hon tog sin veterinärexamen vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala år 2012 och har sedan dess arbetat på
Regiondjursjukhuset Albano, Falu djursjukhus och
Mälarhöjdens veterinärpraktik.
●

J
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SOLGLÄNTANS AUDREY.
Foto: ©Solgläntans Kattpensionat.

erker Kihlström och hans veterinär-

klinik
finns nära till hands
när Solgläntans katter behöver hälsoundersökas, besiktigas, kastreras eller
vaccineras.
Han och Kajsa Kihlström har lab, digitalröntgen,
ultraljud och operationssal.
● De behandlar beteendeproblem hos katter och andra
djur och gör också hembesök hos djur som är för rädda
för att komma till kliniken.
●

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

KUBUNGEN. Foto: ©Arne S Jacobsson.

PRIS vykort:
10:-/st
+ porto
6,50 eller
13 st
för 100:inkl. porto

SOLGLÄNTANS LOULOU.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.
SOLGLÄNTANS MIMMI &
SNUTTAN II.
Foto: ©Eivor Rasehorn.

SOLGLÄNTANS MISSY.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

SOLGLÄNTANS MYS PYS.
Foto: ©Eivor Rasehorn.

Stöd LILLYS VETERINÄRFOND
för extraordinära veterinärvårdskostnader!
Köp vykorten Bumby och Lilly
för 10 kr/st (PG 55 73 08-4) och skriv
”Lillys veterinärfond” på inbetalningen.
Du kan också sms:a 72672 Kattfonden Lilly250
och skänka 250 kronor till veterinärkostnader.

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

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

SOLGLÄNTANS TJOCKIS.
Foto: ©Eivor Rasehorn.

SOLGLÄNTANS TROPIC.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

Rumplestilstskin, alias Casper.

I

höstas fick vi in många katter från ett
vanvårdsärende i Uppsala. Katterna var i dåligt skick, förkylda och flera var också ganska
rädda. Men de var alla hanterbara utom stora fina
vita Rumplestilstskin. Vi avvaktade med veterinär-

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

Solskenshistoria

Din hjälp behövs!

besiktningen då han var så rädd och inte ville bli
hanterad. Med tiden blev han lite lugnare men fortfarande väldigt försiktig.
När hans kompisar blivit bokade så blev det äntligen hans tur. Petra med familj adopterade honom
och han fick en ny kompis, Caesar. De hann inte
komma mer än hem så svängde Rumplestilstskin totalt och blev den
allra mest sociala
och nöjda katt man
kan tänka sig. Han
fick även byta
namn till Casper.

●

Vi önskar alla
andra katter
som har flyttat
lycka till i
era nya hem!
TEXT: ©LENA ENGEN
BÄCKSTRÖM.
FOTO: ©PETRA LUNDGREN.

K

Adoptera katt
från Solgläntan

Bli kattfadder och bidra månatligt med valfritt belopp.
Då skickar vi vårt nyhetsbrev och annan viktig information till dig.
● 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 800 kr för kastrering av två av Solgläntans
hemlösa hankatter eller en honkatt.
● Ge ett bidrag som minnesgåva.
● Skriv testamente till förmån för Solgläntans hemlösa
katter.
● Sprid information om vår verksamhet.

m 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 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.

attfondens verksamhet bygger på ideella insatser
för de hemlösa katterna och alla bidrag är varmt välkomna. Din insats är mycket betydelsefull för katterna!

●

O

Stöd Kattfondens sommarkattskampanj! PG: 55 73 08-4.
Skriv ut A4-affischer på 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.
Vallentuna Kattcenter AB
Kattfonden – Insamlingsstiftelse för hemlösa katter, org.nr: 802409-3075, Grävelsta 16, 186 92 Vallentuna, tel: 08-510 235 13.
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