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Senaste nytt om

P

å Solgläntan har vi under mars startat en chip- och
kastreringskampanj. Varje torsdag chipmärker och
kastrerar vi katter till reducerat pris. Det här är en del av
ett större projekt som Solgläntan och Kattfonden startar
under våren. Vi har även börjat med en namninsamling
som vi kommer att skicka till Jordbruksministern där vi
yrkar på en lag om obligatorisk märkning och registrering av katter. Vi och alla andra som jobbar för att höja
kattens status har jobbat med det här under många år –
tyvärr utan resultat. Nu har vi bestämt oss för att göra
allt vi kan för att få en ny lag som innebär att katter som är
märkta kommer att hitta tillbaka mycket oftare än tidigare
och att vi snabbare kan omplacera omärkta katter.

Kastrering- och ID-märkningsmöte på Solgläntan i mars.

Vi hade en fikaträff på Solgläntan där vi bjöd in dem som
är med i vår facebookgrupp ”Vi som adopterat katt från
Solgläntan”. Nicole Roma hade med sig sin Sphynx-katt
Alicia och visade hur hon tricktränar med henne. Och alla
som har adopterat katt från oss kan ansöka om att gå
med i gruppen ”Vi som adopterat katt från Solgläntan”.

●

Tidigare var vi det enda katthemmet i Stockholm som
hade avtal med polisen. Nu är det ett nytt avtal och vi
kommer bara i tredje hand. Stockholms Katthem fick avtalet i första hand då polisen går efter principen att den
som lämnat lägst pris ska anlitas i första hand. Det innebär att vi får in mycket färre katter från polisen än tidigare. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med djurpolisen
och har kunnat hjälpa många behövande katter under åren.
Det känns lite tråkigt att vi nu inte får chans att hjälpa de
allra mest behövande djuren. Samtidigt känns det lite skönt,
vi får en chans till andhämtning. Det är väldigt tungt att
jobba med så svårt sjuka djur som vi ofta fått ta han om.
Nu när vi får in färre poliskatter har vi större möjlighet än
tidigare att hjälpa till med privata omplaceringar och även
bistå djurkliniker med att placera avlivningshotade katter.

●

Veterinär Anna Carlsund kastrerar en hankatt på Solgläntan.

Det här skulle även gynna samhällsekonomin då kostnaderna skulle minska för samhället. Jämför med bortsprungna registrerade hundar som oftast hittar hem igen
inom några timmar. Men då många katter får springa
lösa är det därför extra viktigt att de är märkta.
Och vi kallar det här projektet Ett värdigt kattliv.
Vi har haft flera tandoperationer på sista tiden. Vi har ett
bra samarbete med Täby djurklinik som hjälper oss. Vi får
bra pris men det blir ändå väldigt kostsamt för oss. Tack
vare alla ni generösa givare så har vi samlat ihop pengar
för att kunna göra de här operationerna. Katterna Tuss,
Svarten och Hubert är några som blivit opererade.
●
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Ett snabbt och lätt sätt att stödja Kattfonden
Fira HEMLÖSA KATTENS DAG
ekonomiskt är att smsa till 72672 och skriva
söndag/Pingstdagen 15 maj kl.13–16!
Kattfonden 50, Kattfonden 100, Kattfonden
250 eller Kattfonden 500 så ger du ett av
Kattfonden säljer lotter, kattprylar och samdessa belopp till Solgläntans hemlösa katter/
lar in pengar till våra fina hemlösa katter som
Kattfonden. Du kan också smsa till 72672 och vi hoppas ska hitta många nya hem.
skriva Kattfonden Sommarkatt 50 eller KattKaffeservering.
fonden Sommarkatt 100 och stödja vårt arbete
08-510
235
13.
info@kattpensionat.com
mot sommarkatter.
www.kattpensionat.com
Swish: 1236908198.

Rapport från kassören/redaktören

T

ill den 29:e Husdjursmässan kom många både
gamla och nya kattälskare som beundrade våra fina
katter Bussan och Scarlett som verkade trivas bra i sin
ovanliga miljö i utställningsburen.

● Insamlingen till Solgläntans hemlösa katter fortsätter
att tassa på tack vare alla trogna kattfaddrar, 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 smådjursströ/Sorption; MJAU kattmat; Lill-Skansen; Sveland Djurförsäkringar; Hill´s kattmat, veterinär Anna Carlsund;
Katt!Katt!; NLT Scandinavia AB; Solgläntan/Vallentuna
Kattcenter AB; tidningarna LAND och Djurskyddsliv
samt tryckerierna Wasa Grafiska och Vitt Grafiska.

●

STÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER!
800 KR FÖR EN HONKATT ELLER TVÅ HANKATTER.
©RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

Husdjursmässan 2016

N

är vintern äntligen kom till Stockholm under trettonhelgen
deltog Kattfonden och Solgläntan med katter, information,
kattprylar och lottförsäljning på Husdjursmässan i Kista.

Kattfondens och Solgläntans monter. Foto: ©Ragnhild Solvika och ©Lena Elofsson
● Katterna Bussan och Scarlett visade upp sej och verkade att trivas i denna annorlunda miljö. Unga Bussan
som fått sitt namn eftersom hon hade hittats dumpad på
en buss blev snabbt tingad och flyttade till sitt nya hem
när mässdagarna var slut.
● Vi pratade katt med besökarna, sålde lotter och katt-

Bussan och Scarlett.

Elin ritade dessa nöjda katter

STÖD KATTFONDEN/SOLGLÄNTANS

Foto: ©Anne Blomgren

och Emelie ritade denna sömniga kisse.

HEMLÖSA KATTER!

BLI

BURFADDER FÖR

500

KR/MÅN!

prylar och delade ut information om Solgläntans hemlösa
katter.
● I tecknarstugan ritades 250 olika katter som nu finns
på Kattfondens facebook och hemsida.
©RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

Ella ritade denna färgglada kisse.

Kattfonden/Solgläntans katt-tecknarstuga.

GRATTIS ANGELIKA ERIKSSON!
KATTFONDENS ÖPPNA HUS LÖRDAG 5

SOM HADE ALLA RÄTT PÅ
DECEMBER 2015.

KATTFONDENS
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SOLGLÄNTANS/

Hjälp hemlösa katter – köp Kattfondens tröja och vykort!
Behållningen går oavkortat till Kattfonden.
Du kan betala direkt till vårt PG 55 73 08-4
och uppge vad du vill ha och hur mycket, vilken storlek och vart vi ska skicka beställningen.
Du kan också beställa via www.kattfonden.se eller info@kattfonden.se och OM DU KÖPER TRÖJA
OCH VYKORT SAMTIDIGT BLIR PORTOT HÖGST 42:- OAVSETT ANTAL .

S OLGLÄNTANS A UDREY .
Foto: ©Solgläntans
Kattpensionat.

KUBUNGEN.
Foto: ©Arne S Jacobsson.

S OLGLÄNTANS T JOCKIS . SOLGLÄNTANS MIMMI &
SNUTTAN II. Foto:
Foto: ©Eivor
©Eivor Rasehorn.
Rasehorn.

S OLGLÄNTANS L OU L OU .
Foto: ©Lena Engen
Bäckström.

S OLGLÄNTANS M ISSY .
Foto: ©Lena Engen
Bäckström.

S OLGLÄNTANS O ZZY & P RINSEN . S OLGLÄNTANS T ROPIC .
Foto: ©Lena Engen
Foto: ©Lena Engen
Bäckström.
Bäckström.

S OLGLÄNTANS B LÅIS .
Foto: ©Lena Engen
Bäckström.

T-TRÖJA. 160:- + porto 26:- avsett antal.
COLLEGE-TRÖJA 270:- + porto 42:- oavsett
antal. Storlek: S, L, XL och XXL.

S OLGLÄNTANS B UMBY .
Foto: ©Sofie Ahlqviast.

S OLGLÄNTANS M Y S
P YS . Foto: ©Eivor
Rasehorn.

S OLGLÄNTANS M IMMI &
S NUTTAN I. Foto: ©Eivor
Rasehorn.

S OLGLÄNTANS L ILLY .
Foto: ©Lena Engen
Bäckström.

VYKORT:
10:-/st
+ porto 7:eller 13 st för
100:- inkl
porto.

Tröjorna kommer från
www.nlt-scandinavia.se

Stöd LILLYS VETERINÄRFOND

för extraordinära veterinärvårdskostnader!
Köp vykorten Bumby och Lilly
för 10 kr/st + porto 7 kr (PG 55 73 08-4)
och skriv ”Lillys veterinärfond” på
inbetalningen. Du kan också smsa till 72672
och skriva Kattfonden Lilly 250 och skänka
250 kronor till veterinärkostnader.
Swish: 1236908198.

onödigt och oumbärligt för kattälskare
webbutik www.kattkatt.se

H

an flyttade till mig och Jesper samt våra tre honkatter
på Färingsö i mitten på januari.

Det var som att han visste att han skulle till sitt nya
hem när vi hämtade honom, han var så trygg och lugn.
Hubbe fann sig till rätta i samma minut han kom innanför dörren, det var aldrig några frågetecken om att han
hörde hemma här.
Idag består Huberts vardag av att mysa, leka och sova,
han är en riktig kelgris.

●

Han har även börjat vara ute i kortare stunder under översikt, han sköter sig exemplariskt.

●

Han är en bestämd katt med väldigt stor och härlig personlighet, vi hoppas verkligen att han får leva ett långt och
härligt liv med oss efter sin tuffa start i livet!

●

TEXT & FOTO: ©ISABELL VIKTORIA TOREGARD

Din hjälp behövs!

K

attfondens verksamhet bygger på ideella insatser
för de hemlösa katterna och alla bidrag är varmt välkomna. 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 för 100 000 kr och få ett rum uppkallat
efter dig.
● Skänk ett engångsbelopp.
● Stöd obligatorisk ID-märkning, registrering och kastrering 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.

Besök gärna Facebook-sidorna

●

”Kattfonden – Insamlingsstiftelse för hemlösa katter”,
”Hjälp katter hitta hem igen” och ”Solgläntans
Kattpensionat”!

Hubert

Adoptera en katt
från Solgläntan

O

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 1 500 och för två
katter 2 600 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 blir 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 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.
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