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Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

Senaste nytt om

K

atterna Kelly och Mimosa blev omhändertagna för att de
hade levt ensamma i en lägenhet väldigt länge.

Kattägaren hade kommit någon enstaka gång för att ge
dem mat och grannarna larmade Länsstyrelsen om missförhållandet.
● Det här är nog de magraste
katter vi någonsin fått in till
Solgläntan. De var utmärglade,
öronen var förstörda av åratals
skabbangrepp och deras pälsar
bara lossnade i stora tussar när
man rörde vid dem. Vi trodde
inte att de skulle klara sig men
vi kände att de – mor och dotter
– måste få en chans, de var ju
bara några år gamla.

var länge osäkert om det skulle gå att få dem bra, de
hade polyper i öronen som gjorde att de var väldigt svåra
att rengöra. Det tog flera månader innan de var i så gott
skick att de kunde kastreras.
● Mirakulöst nog så blev båda katterna i så bra skick att
de sedan var redo för adoption, vilket vi har gjort med
villkoret att de nya ägarna ska komma till vår veterinär
regelbundet för att undersöka och behandla katternas öron.
TEXT & FOTO: ©LENA ENGEN BÄCKSTRÖM, CHEF SOLGLÄNTANS KATTPENSIONAT
www.kattpensionat.com

Det här blev en lång process, i början var vi väldigt
noga med maten och gav dem små portioner regelbundet. Kelly slutade efter ett tag äta och blev kraftigt försämrad, hon fick då dropp upprepade gånger och handmatning. Glädjande nog så blev båda katterna bättre och
började gå upp i vikt. Vi tog också blodprover på dem
för att se att organen inte hade tagit för stor skada. Öronen behövde flera behandlingar av veterinären och det

●

Solgläntans pensionatsgäster har nu möjlighet att boka online. Man kan gå in på
Solgläntans hemsida www.kattpensionat.com och kolla plats och boka.

Ett snabbt och lätt sätt att stödja
Kattfonden ekonomiskt är att
sms:a 72672 och skriva Kattfonden 50,
Kattfonden 100, Kattfonden 250
eller Kattfonden 500 så ger du ett av
dessa belopp till Kattfonden/
Solgläntans hemlösa katter.
Du kan även swisha 123 024 33 37

Fira HEMLÖSA KATTENS DAG

söndag 20 maj kl.13–16!
Kattfonden säljer lotter, kattprylar och
samlar in pengar till våra fina hemlösa katter som vi hoppas ska hitta många nya hem.
Kaffeservering.
08-510 235 13.
info@kattpensionat.com
www.kattpensionat.com

STÖD KATTFONDEN/SOLGLÄNTANS

HEMLÖSA KATTER!

Swish: 123 024 33 37

Rapport från kassören/redaktören

D

et finns fortfarande
alldeles för många utslängda och övergivna och bortglömda katter!

●

Insamlingen till Solgläntans hemlösa katter fortsätter därför oförtrutet tack vare alla trogna kattfaddrar,
burfaddrar och övriga givare. Minnesgåvor, arv,
sponsorer, sms-gåvor och swish är också till mycket
stor hjälp för våra hemlösa vänner.

●

Våra katter sponsras av MJAU kattmat; Toa-Lätt kattoch smådjursströ/Sorption; Lill-Skansen; Sveland Djurförsäkringar; Hill´s kattmat, Katt!Katt!; NLT Scandinavia AB; Solgläntan/Vallentuna Kattcenter AB; tidningen LAND samt tryckerierna Wasa Grafiska och
Åtta.45 Tryckeri.

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

I sommar ska länsstyrelsen ta över ansvaret
för omhändertagna djur

F

rån och med 1 juni ska landets länsstyrelser ha hand om
och sköta förvaringen av djur som farit illa samt försäljningen
av dem. Detta beslut klubbades i riksdagen den 25 januari 2018.
Tidigare höll polisen i detta och tanken bakom ändringen är att polisens uppgifter ska renodlas så att
mer tid kan frigöras till annat arbete.
– Men vad innebär detta för djurskyddet?
– För djurens del kommer det med största sannolikhet innebära en förbättring. Tiden från det att
länsstyrelsen beslutat att omhänderta djuret tills
dess att det sker kan nu bli kortare eftersom färre
instanser är inblandade, säger Stina Näsström, djurskyddsinspektör och ledamot i Djurskyddet Sveriges styrelse. Idag händer det ibland att polisen inte
har möjlighet att verkställa länsstyrelsens beslut
omedelbart.
– De kan ha andra viktiga arbetsuppgifter som prioriteras högre. Men för de omhändertagna djuren är
det ju angeläget att få hjälp så snabbt som möjligt,
säger Stina Näsström.
Länsstyrelsens nationella projektledare Hillevi
Upmanis meddelar att länsstyrelsen nu måste skapa
en organisation för att kunna utföra de nya uppgifterna. Både vad gäller att utföra omhändertagandena och att upphandla verksamheter som kan ta hand
om djuren.
– Vårt mål är att det ska bli effektivare. Att vi ska
slippa den här kommunikationen över myndighetsgränserna; att det stannar inom en myndighet, säger
Hillevi Upmanis.
Foto: ©Birgitta Wiberg, tidningen Djurskyddet.

©Referat av Katarina Hörlins artikel i tidningen Djurskyddet

STÖD KATTFONDEN/SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER GENOM ATT BLI KATTFADDER OCH
LÄMNA ETT VALFRITTT BELOPP/MÅNAD ELLER BLI BURFADDER FÖR 500 KR/MÅNAD!

Kattfonden-vykort
onödigt och oumbärligt för kattälskare
webbutik www.kattkatt.se

SOLGLÄNTANS AUDREY.
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

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

KUBUNGEN.
Foto: ©Arne S. Jacobsson.

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

SOLGLÄNTANS MIMMI & SNUTTAN I
Foto: ©Eivor Rasehorn.

SOLGLÄNTANS L OULOU
Foto: ©Eivor Rasehorn.

SOL-

Foto: ©Lena Engen Bäckström.

GLÄNTANS
MISSY

De jätterädda nyräddade kompisarna Pan och Lapteus var två av de skyggaste
katterna i en kattkoloni på mer än 20 katter. Och de var vänner när Solgläntan
fick in dem. Bilden ovan är det första fotot som vi tog av dem när de kommit in
till Solgläntan, ihop slingrade och livrädda. Nu har de tillsammans fått en plats
i ett hem FÖRALLTID.

Foto:
©Lena
Engen
Bäckström.

Solgläntan/Vallentuna Kattcenter med Lena Engen
Bäckström och hennes medarbetare har deltagit med
Solgläntans hemlösa katter i TV-programmet Veckans brott som gjorde ett reportage om Stockholms
djurpolis – om deras arbete med hemlösa katter och
samarbete med Solgläntan/Kattfonden och Vallen-tuna
Kattcenter.
Ester och Marie från Solgläntan har varit med på en TVinspelning för The Gunilla show som är webteve med kattälskaren Gunilla Persson. Hon var intresserad av våra hemlösa katter och hur vi jobbar med dem..
Vi ska sätta upp en ektavla på Solgläntan där de som
skänkt minst 50 000 kr till Solgläntans hemlösa katter ska
få en mässingsskylt med sitt namn.
På Kattfondens hemsida håller vi även på att utveckla en
blogg där vi kan skriva om allt möjligt som rör våra katter.
Tanken är att det ska kunna vara en dialog mellan läsarna
och Kattfonden/Vallentuna Kattcenter där allt som rör hemlösa katter kan tas upp.

Stöd LILLYS VETERINÄRFOND

för extraordinära veterinärvårdskostnader!
Köp vykort för 10 kr/st + porto 7 kr.
PG 55 73 08-4. Skriv ”Lillys veterinärfond”
på inbetalningen. Du kan också sms:a 72672
och skriva Kattfonden Lilly 250 och skänka
250 kronor till veterinärkostnader.

SOLGLÄNTANS TJOCKIS.
Foto: ©Eivor Rasehorn

SOLGLÄNTANS MYS PYS
Foto: ©Eivor Rasehorn.

S OLGLÄNTANS TROPIC
Foto: ©Lena Engen Bäckström.

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

VYKORT: 10 kr/st + porto 7 kr eller 13 st för 110 kr inkl porto.

Behållningen går oavkortat
till Kattfonden/Solgläntans
hemlösa katter.
Du kan betala direkt till vårt
PG 55 73 08-4 och uppge
hur många vykort du vill ha
och vart vi ska skicka din
beställning.
Du kan också beställa/köpa
via www.kattfonden.se,
info@kattfonden.se
Solgläntan/Vallentuna Kattcenter. Foto: ©Arne Jacobsson

Besök gärna Facebook-grupperna ”Kattfonden –

K

attfonden har börjat göra swish-insamlingar
på facebook för olika behövande katter i
Sverige. Senast var det för veterinärkostnader för
ett tiotal vanskötta katter i Västernorrland. Katterna hade tagits från en person som hade haft väldigt många katter och fått djurförbud. Katterna
togs om hand av några kattälskande personer som
placerade missarna i jourhem. Vi hjälpte till att
samla in pengar för att kunna kastrera de här katterna och även kunna betala en tandoperation till
en av dem.
Under tiden 23/3–1/4 gick vår swish-insamling till
de här katterna. Överskottet gick till andra katters
veterinärkostnader.
©LENA ENGEN BÄCKSTRÖM. FOTO:

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
ektavla i katthemmet och på vår hemsida.
● 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.

Insamlingsstiftelse för hemlösa katter”, ”Vi som adopterat en katt från Solgläntan”, ”Hjälp katter hitta hem
igen” och ”Solgläntans Kattpensionat”!

Kattfonden hjälper
katter i Västernorrland!

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 1 800 och för två
katter 3 200 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 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.
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. Swish: 123-024 33 37. IBAN SE93 9500 0099 6034 0557 3084 Swift/BIC NDEASESS.
Redaktör: Ragnhild Solvika/ rajoli, ragnhild@kattfonden.se
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