
Nyhetsbrev nr 2/2015 från

Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

VÄLKOMNA PÅ GLÖGG/ÖPPET HUS!
lördag 5 december kl 13–16.

Kattfonden visar upp våra fina katter som
vi hoppas kan hitta många nya hem under
dagen. Vi säljer julklappar och lotter till
förmån för de hemlösa katterna.

08-510 235 13. www.kattpensionat.com
info@kattpensionat.com

Nu går vi åter mot kallare tider och då
börjar telefonen gå varm från

människor som matat katter ute men nu
tycker att katterna inte kan vara ute längre.

● Vi har fått in sex stycken kattungar som hördes skri-
kande på loftet på en lada. Lyckligtvis så hörde Roger
det som var ute på promenad med sina barn. Ungarna
var cirka tre veckor och skrek hjärtskärande av hunger.
Ladans ägare kontaktades och man tror att det är en för-
vildad katt som fött ungarna där. Den katten hade inte
synts till på några dagar och ungarna var övergivna.

● Vi kommer nog att ha omplacerat rekordmånga katter
i år. Vi har haft många rädda svåra katter som vi har
hittat riktigt bra hem till. Det är alltid svårare att placera
ut en skygg katt men vi har haft så många fantastiska
männi-skor som har gett de här katterna riktigt bra hem
och det känns verkligen bra.
● I Sundbyberg har flera stycken kattälskare gått ihop
och hjälpt till att få in en liten kattfamilj som hittats ute
vid värmeverket. Under regn och rusk och mycket pas-
sande på kattfällor kom till slut alla in och i skrivande
stund har de alla redan fått nya bra hem. Utan er hade
de här små ungarna gått en osäker framtid till mötes och
om de överlevt blivit förvildade. Nu lever de lyxliv och

sms-donation
Ett snabbt och lätt sätt att stödja Kattfonden
ekonomiskt är att sms:a 72672 Kattfonden 50,
Kattfonden100, Kattfonden 250 eller Katt-
fonden 500 så ger du ett av dessa belopp till
Solgläntans hemlösa katter/Kattfonden.
Du kan också sms:a 72672 Kattfonden
Lilly250 så skänker du 250 kronor till
veterinärkostnader.
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blir bortskämda i sina nya familjer så som alla katter
borde ha det.
● Solgläntan/Vallentuna Kattcenter AB har gått med i
DJURHEMSFÖRBUNDET, en sammanslutning som djurhem
kan gå med i för att gemensamt arbeta för att förbättra
för djurhemmen och därmed förbättra statusen för våra
hemlösa djur. Varje år anordnas bl. a. utbildningsdagar
på olika ställen i Sverige.
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LÖRDAGLÖRDAGLÖRDAGLÖRDAGLÖRDAG 5  5  5  5  5 DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER!!!!!
TEXT & FOTO: ©LENA ENGEN BÄCKSTRÖM, CHEF SOLGLÄNTANS KATTPENSIONAT
www.kattpensionat.com
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Senaste nytt om  hemlösa katter
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Rapport från kassören/redaktören
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2016 års Kattfonden-almanacka
om och för hemlösa katter
är ett samarbetsprojekt mellan Kattfonden/Solgläntans
hemlösa katter, Djurskyddet Jämtlands Katthem och
Pensionat PG: 46 27 06-3, Hudiksvalls Kattsamarit
PG: 434 76 80-3 och Råmossens Katthem. Alingsås
PG: 128 05 81-8.
BEHÅLLNINGEN GÅR TILL RESPEKTIVE KATTHEM/FÖRENING.
PRIS: 100 kr + porto 26 kr oavsett antal.
PG: 55 73 08-4.

GGGGGEEEEE     ENENENENEN     JULGÅVAJULGÅVAJULGÅVAJULGÅVAJULGÅVA     SÅSÅSÅSÅSÅ     SKICKARSKICKARSKICKARSKICKARSKICKAR     VIVIVIVIVI     ETTETTETTETTETT     JULGÅVODIPLOMJULGÅVODIPLOMJULGÅVODIPLOMJULGÅVODIPLOMJULGÅVODIPLOM!!!!!

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

Insamlingen tassar på tack vare alla trogna kattfadd-
rar, burfaddrar och övriga givare. Minnesgåvor, arv och

sponsorer är också till stor hjälp för de hemlösa katterna.
● Våra katter sponsras av Toa-Lätt katt- och smådjurs-
strö/Sorption; MJAU kattmat; Lill-Skansen; Sveland
Djurförsäkringar; Hill´s kattmat, veterinär Anna Carl-
sund, Carlsunds Veterinärservice; Katt!Katt!; NLT

Josefine heter jag och jag tänkte berätta
för er hur det är för mig att arbeta på

Solgläntan. Till vardags utbildar jag mig på
universitetet, jag arbetar därför extra på
Solgläntan under vissa helger och ledig-
heter. Jag har dessutom huvudansvaret för
Solgläntans hemsida.

● När jag började arbeta på Solgläntan för lite drygt två år
sedan var tanken av att få spendera tid tillsammans med
katterna dagarna i ända det, som lockade mest. Jag har
sedan barnsben varit väldigt djurintresserad och alltid haft

Att jobba på Solgläntan

Josefine m
ed Leo.

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

ett extra gott öga för katter. Under de två år som jag jobbat
på Solgläntan har nog min svaghet för katter bara ökat.
● Jag får ofta höra kommentaren ”Du måste ju ha värl-
dens bästa jobb!” och jag kan inte annat än att hålla med.
Det är idylliskt att ta bilen ut på landet och spendera
helgen med katter i alla dess färger och storlekar. Ibland
blir det självklart slitigt, speciellt mitt i sommaren då
hela pensionatsdelen är full av sommargäster och katt-
hemsdelen är fylld till bredden, och så ringer djurpolisen
och undrar om vi kan hämta katter från ett djurskydds-
ärende och man har en tre besök av olika slag inom den
närmsta timmen. Då är man extra tacksam för sina fina
kollegor och världens bästa chef.
● För mig är det bästa med jobbet chansen att få se kat-
ter utvecklas. Vi får nämligen ofta in katter som inte
haft det så bra tidigare i sina liv, ofta är de skygga då
deras erfarenheter av mänsklig kontakt varit dåliga och
ibland obefintliga. Dessa katter behöver man ge mycket
tid och försöka erbjuda kontakt men samtidigt inte tvinga
sig på. Mitt bästa knep är att sjunga när jag sköter om
våra rädda katter, jag tänker att det hjälper dem att vänja
sig vid min närvaro och att jag dessutom kan förmedla
en viss trygghet med hjälp av att gnola lite. Dagen då
det väl släpper för den rädda kissen är magisk, när den
helt plötsligt känner sig trygg i sällskap av människor.
● Vi har många sådana solskenshistorier, där den so-
ciala spärren har släppt antingen här på katthemmet



onödigt och oumbärligt för kattälskare
webbutik www.kattkatt.se

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

webbutik www.kattkatt.se

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.

Julkortet
Solgläntans
Ernst säljs till
förmån för
hemlösa katter
för 25 kr/st +
porto 7 kr eller
5 för 100 kr.

Leo och Snoddas.

Foto:
©Emma
Topping.
Tryck:
Vistaprint
2015.
Storlek: 18 x
11,7 cm.

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 VY-
KORT 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.

SOLGLÄNTANS BLÅIS.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

SOLGLÄNTANS MYS PYS.
Foto: ©Eivor Rasehorn.

SOLGLÄNTANS AUDREY.
Foto: ©Solgläntans Kattpensionat.

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.

T-TRÖJOR: 160:- + porto 26:- avsett  antal.
COLLEGE-TRÖJOR: 270:- + porto 42:- oavsett antal.

Storlek: S–XL.

Tröjorna kommer från
www.nlt-scandinavia.se

PRIS vykort:
10:-/st
+ porto

6,50 eller
13 st

för 100:-
inkl. porto

eller hos sina nya ägare och man blir lika varm i hjär-
tat varje gång.
● En av de värre sakerna med att arbeta på katthem är att
man så lätt förälskar sig i de hemlösa katterna och att
man vill ta hem allesammans. Jag har fått lyckan att adop-
tera Snoddas, en gammal herre på 13 år som under sin
vistelse på katthemmet var en av de skyggare katterna.
● Nu har Snoddas bott hemma hos oss i drygt ett år och
han har utvecklats enormt trots att han fortfarande är
försiktig av sig. Men man har inte alltid möjligheten att
ta hem sina favoriter så ibland får man nöja sig med
tanken att de får ett bra hem hos någon annan människa,
och man bär alltid med sig dem i sitt hjärta. Ibland bor
de någon vecka på pensionatet då deras nya familjer är
på semester och då får man passa på att rå om sina
älsklingar igen.
TEXT & BILD: ©JOSEFINE WESTÅKER, info@kattfonden.se



Din hjälp behövs!
KKKKKattfondens verksamhet bygger på ideella insatser

för de hemlösa katterna och alla bidrag är varmt väl-
komna. Din insats är mycket betydelsefull för katterna!
● Bli kattfadder och bidra månatligt med valfritt belopp.
  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.
● Bli rumsfadder och få ett rum uppkallat efter dig.
● Skänk ett engångsbelopp.
● Stöd obligatorisk ID-märkning, registrering och kast-
   rering av katter.
● Bidra med 800 kr för kastrering av två av Solgläntans
hemlösa hankatter eller en honkatt.
● Ge ett bidrag som en minnesgåva.
● Skriv testamente till förmån för Solgläntans hemlösa katter.
● Sprid information om vår verksamhet.

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 TORSDA-
GAR 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 katt-
pest 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.

VÄLKOMNA
till vår monter på Husdjursmässan i Kista 3 – 6 januari 2016

Vi efterlyser volontärer som kan hjälpa till med vår katt-teckningsaktivitet för barn där
alla barn som besöker mässan inbjuds att komma och teckna en katt. 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 2015 www.wasagrafiska.se
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TACK till våra sponsorer:
som subventionerar
tryckningen av Nyhets-
brevet och alla andra
som jobbar ideellt med
Nyhetsbrevet och
Kattfonden.

Vallentuna Kattcenter AB

Carlsunds
veterinärservice

Han kom till Solgläntan i ett stort
djurskyddsärende. Många av

katterna var sjuka och i riktigt dåligt
skick, men Pinoccio var en som gick
att rädda.
● Till en början var han väldigt försiktig då han
förmodligen inte var van vid mänsklig kontakt.
Allteftersom dagarna gick så tog Pinoccio sakta
men säkert mer mod till sig och förvandlades till
en av de mest sociala katterna på katthemmet.
● Efter en hel del veterinärvård så förbättrades
även hans hälsa.
● Pinoccio är ett riktigt gostroll, som charmar både
Solgläntans personal och sina nya ägare. Foto: ©Nicole Roma

● Pinoccios tänder behöver borstas varje dag vil-
ket kan vara lite obehagligt för honom, men trots
det kommer han alltid glatt framspringandes för
att hälsa och gosa.
©JOSEFINE WESTÅKER, KATTSKÖTARE SOLGLÄNTAN/
VALLENTUNA KATTCENTER AB


