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Senaste nytt om  hemlösa katter

VÄLKOMMEN PÅ GLÖGG/ÖPPET HUS!
lördag 6 december kl 13–16.

Kattfonden säljer lotter, kattprylar och samlar
in pengar till våra fina hemlösa katter som vi
hoppas kan hitta många nya hem under dagen.
08-510 235 13 info@kattpensionat.com

www.kattpensionat.com

Sommaren har som vanligt varit full av olika kattöden.
Den katt vi fått in som råkat mest illa ut är nog Nej-

lika. Hon hade hamnat i motorhuven på en bil och kil-
len som körde bilen hörde ett konstigt ljud och hittade
henne med stora sår i buken. Hon kördes till Bagar-
mossens Djursjukhus där hon blev opererad.
Eftersom hela magen var full av stygn och dränage var
Nejlika ganska rädd och skygg vilket ju inte var så kon-
stigt med allt hon gått igenom. Såret läkte bra och efter
ett tag kunde hon bli kastrerad. Hon fick då flytta ihop
med sköldpaddsfärgade Sillen och de blev snabbt de
bästa vänner. Då bestämde vi att de måste få flytta till-
sammans.
En dag kom en trevlig familj från Uppsala som föll för
Sillen och Nejlika som nu har fått flytta till sitt nya hem.
Vi önskar dem och alla andra katter som flyttat ett stort
lycka till med sina nya familjer!

● Vi har också fått in flera katter som fått halsbandet
runt frambenet och som gått länge med svåra infektio-
ner som följd. Tack och lov har det gått bra för dem och
alla sår har läkt som de ska.

● Whiskas är en av våra många duktiga kattmammor vi
haft som tagit hand om sina ungar på bästa sätt. Whiskas
har liksom de flesta kattfamiljer fått växa upp i jourhem
där de fått stanna tills ungarna blivit tolv veckor. I de
flesta och bästa fall har ungarna fått flytta direkt från
jourhemmet till sina nya familjer.
Även skygga katter kan flytta till jourhem och då hop-
pas vi att de får stanna livet ut.
Vi skriver ett jourhemsavtal på tre månader och sedan
utvärderar vi hur det har gått och därefter får jourhemmet
överta katten utan kostnad om de så vill.
Vi tar när som helst tillbaka katten om problem skulle
uppstå.
Våra jourhem är väldigt värdefulla för oss och är
du intresserad av att vara jourhem hör gärna av
dig till oss!
TEXT & FOTO: ©LENA ENGEN BÄCKSTRÖM, CHEF SOLGLÄNTAN/VALLENTUNA

KATTCENTER AB, info@kattpensionat.com

Whiskas med sina kattungar.

Siri, f.d. Sillen, i m
atte Annika Sjölunds fam

n och Agnes, f. d.
N

ejlika, i klätterställningen.

sms-donation
Ett snabbt och lätt sätt att stödja Kattfonden
ekonomiskt är att sms:a 72672 och skriva
KattfondenLilly250 så skänker du 250 kronor
till veterinärkostnader.
Du kan också sms:a 72672 Kattfonden50,
Kattfonden100, Kattfonden250 eller
Kattfonden500 så ger du ett av dessa belopp
till Solgläntans hemlösa katter.



STÖD KATTFONDEN/SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER! BLI BURFADDER FÖR 500 KR/MÅN!

Almanacks-bröderna Bruno och Ronny

Vår insamling tassar på tack vare alla ni trogna katt-
faddrar, burfaddrar och övriga givare. Minnesgåvor

och sponsorer hjälper också de hemlösa katterna och i
mars fick Kattfonden ännu ett arv.
● Vår almanacka för år 2015 har fått en nygammal medar-
betare nämligen Gotlands Katthem. Djurskyddet Jämtlands
Katthem och -pensionat, Hudiksvalls Kattsamarit och
Katthemmet Tasseland på Värmdö fortsätter vara med.
● Under år 2014 har våra hemlösa katter sponsrats

Rapport från kassören/redaktören

Ge en julgåva så skickar vi ett julgåvodiplom!

av Toa-Lätt katt- och smådjursströ/Sorption; MJAU
kattmat; Lill-Skansen; veterinär Jerker Kihlström, Ve-
terinären i Vallentuna; Katt!Katt!; NLT Scandinavia AB;
Solgläntan/Vallentuna Kattcenter AB; tidningarna
LAND och Djurskyddsliv; tryckerierna Wasa Grafiska
och Vitt.
STÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER!
350 KR FÖR EN HANKATT ELLER 800 KR FÖR EN HONKATT.
RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

V i adopterade dem för ett år sedan och
de fick gott om tid att bo in sig hos oss

i Stockholm innan vi reste med dem till norra
Bohuslän där de skulle få vänja sig att bli
utekatter.
● De hade dumpats i en kattbur i en trappuppgång i en
Stockholmsförort, blivit inlämnade som hittegods till
polisen som överlämnat dem till Solgläntan/Vallentuna

Kattcenter AB och de uppskattades att vara mellan ett
och två år. De undersöktes av en veterinär, vaccinerades
mot kattpest och kattsnuva och kastrerades samt ID-
märktes och registrerades hos SVERAKs ID-register för
katt och             .
● Under de första dagarna på Solvik vågade de knappt
sticka ut nosarna utanför stugdörren. När de så små-
ningom vågade sig ut så kröp de försiktigt, försiktigt
längs husväggen. Det tog en dryg vecka innan de blivit
så djärva att de behärskade livet utomhus.

Ronny med kattmyntamus.

Syskonkärlek i Stockholm.

2015 års Kattfonden-almanacka
om och för hemlösa katter
är ett samarbetsprojekt mellan Kattfonden/Solgläntans
hemlösa katter, Djurskyddet Jämtlands Katthem och -pen-
sionat PG: 46 27 06-3; Gotlands Katthem PG: 26 87 31-7;
Hudiksvalls Kattsamarit PG: 434 76 80-3 och Katthemmet
Tasseland på Värmdö PG: 30 70 34-9.
BEHÅLLNINGEN GÅR TILL RESPEKTIVE KATTHEM/FÖRENING.

PRIS: 100 kr
+ porto 26 kr oavsett antal.

PG: 55 73 08-4.



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 el-
ler info@kattfonden.se och OM DU KÖPER TRÖJOR OCH
VYKORT SAMTIDIGT BLIR PORTOT HÖGST 42:- OAVSETT ANTAL.

SOLGLÄNTANS LOULOU.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

SOLGLÄNTANS TJOCKIS.
Foto: ©Eivor Rasehorn.

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

SOLGLÄNTANS TROPIC.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

PRIS
vykort:
10:-/st
+ porto

6,50 eller
13 st

för 100:-
inkl porto

SOLGLÄNTANS BLÅIS.
Foto: ©Lena Engen

Bäckström.

SOLGLÄNTANS MYS PYS.
Foto: ©Eivor Rasehorn.

SOLGLÄNTANS AUDREY.
Foto: ©Solgläntans Kattpensionat.

onödigt och oumbärligt för kattälskare
webbutik www.kattkatt.se

SOLGLÄNTANS BUMBY.
Foto: ©Sofie Ahlqviast.

KUBUNGEN.
Foto: ©Arne S

Jacobsson.

SOLGLÄNTANS LILLY.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

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

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

SOLGLÄNTANS MISSY.
Foto: ©Lena Engen
Bäckström.

COLLEGE-TRÖJOR: 270:- + porto 42:- oavsett antal. Storlek: S–XXL.

Tröjorna
kommer från

www.nlt-
scandinavia.se

Passa på att köpa årets julklappar hos
oss i butiken på Solgläntan eller i vår

webbutik www.kattkatt.se

T-TRÖJOR: 160:-
+ porto 26:- oavsett antal.
Storlek: S–XXL.

● Sedan dröjde det inte länge förrän Bruno tog sin förs-
ta mus – det blev över 30 skogs- och näbbmöss innan
det var dags att återvända till Stockholm. Ronny höll
sig hellre till trollsländor, fjärilar och gräshoppor. Han
”hittade” även en sädesärleunge.
● Bruno upptäckte att man kunde klättra på taken fast
aluminiumtaken var hala! Dasstakets tjärpapp var
mycket mer klättervänligt.

● När de så kom tillbaka till Stockholm mitt i sommaren
kände de ju igen sig och allt var frid och fröjd ända tills
vi återigen bestämde att det var dags att åka tåg tillbaka
till friheten. När vi kom fram var det som om de aldrig
lämnat viken. De har sin trygghet i varandra och när en
glad hund kom på besök la de sig tätt intill varandra
högst upp på översängen och kollade läget.
● De dricker vatten – både från största zinkbaljan och
fågelbadet med regnvatten.
● Varje kväll vill de gå på kvällspromenad med mig ut
till bensinhuset, sen stranden och så ut till drinkhyllan.
Jag visslar och ropar tills de kommer skuttande och pro-
menaden kan börja.
● Nu är det höst igen och de är hemma i Stockholm. Ronny
älskar sina papperstussar som han springer och jagar och
hoppar högt efter. Han kanske skulle heta Tusse istället...
TEXT & FOTO: ©RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

Bruno på dasstaket.

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.



Din hjälp behövs!
KKKKKattfondens verksamhet bygger på ideella insat-

ser för de hemlösa katterna och alla bidrag är
varmt välkomna. Din insats är mycket betydelsefull
för katterna!

● Bli kattfadder och bidra månatligt med valfritt be-
   lopp. Vi skickar dig då vårt nyhetsbrev och annan

viktig information.
● 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 kast-
  rering 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 minnesgåva.
● Skriv testamente till förmån för Solgläntans hemlösa
   katter.
● Sprid information om vår verksamhet.
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Adoptera en katt
från Solgläntan
Om 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 famil-

jens 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 bl. a. står att
om man blir sjuk eller av annan orsak inte kan ta hand
om sin/a katt/er så kan man lämna tillbaka den/m till
Solgläntan.

som subventionerar tryck-
ningen av Nyhetsbrevet och
alla andra som jobbar ideellt
med Nyhetsbrevet och Katt-
fonden.

TACK till våra sponsorer:

Solskenshistoria

Vallentuna Kattcenter AB

VÄLKOMNA
till vår monter på Husdjursmässan i Kista 3 – 6 januari 2015

Vi efterlyser volontärer som kan hjälpa till med vår aktivitet
”Rita din älsklingskatt” som alla barn som besöker mässan inbjuds till.

 ALLA FÅR PRIS.

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

Lollipop mår prima! Hon kommer inte riktigt
överens med grannkatterna; hon blev biten i

svansen och det blev en färd till veterinären... krage
och penicillin i en vecka. Men nu mår hon bra igen.
Hon tycker om bilturer så länge hon slipper
transportburen, och gillar även att ta en tupplur i

växthuset och att klättra i träd (åtminstone uppför
träd, nedför är svårare).
Hela familjen tycker om henne jättemycket, och
hon verkar tycka om oss också som tur är!
TEXT & FOTO: ©LINNÉA HEDBLOM


