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Totalt avslappnad sträcker Valle ut sig i hela sin kattungelängd på husse och mattes säng.

Valle satt och skrek i nästan två dygn 
på en gård utanför Jämshög i västra 
Blekinge. Det äldre par som äger går-
den trodde först att han skrek efter sin 
mamma. När ingen mamma eller annan 
katt syntes till tog de in honom och 
ringde Kattkommando Syd.

Valle var uppskattningsvis 10 veckor 
gammal, i så fall född runt 1 maj. Sanno-
likt har han dumpats. Valle var nämligen 
helt tam och mycket kontaktsökande, när 
han några timmar senare togs om hand 
av Lena Kristiansson i Sölvesborg. Lena är 
förmedlare åt KKS (har även hand om vårt 
ärenderegister). Fästingar plockades bort 
från kroppen, så han hade varit ute ett 
tag, berättar Lena.

Och nu är husse så förtjust att Valle 
nog får stanna i familjen, som redan 
består av ett stort antal omhändertagna 
katter och flera barn förutom att Lena 
regelbundet öppnar hemmet för nya 
stödhemskatter.

MåNgA HEMLÖSA MAMMOR & UNgAR
Det har varit många hemlösa mammor 
med kattungar i sommar. Men även 
ungar som har satts ut i skogen. En 
kattunge hittades i en stängd låda i ett 
skogsparti i Karlskrona. I Skåne fick vi larm 

om en mamma med ungar i en upphit-
tad låda… Kattungar som skulle skjutas 
i ett hyreshusområde i Malmö trots att 
mamma katts ägare bodde i huset. Hon 
fick inte komma in. Aaron Persson, vår för-
medlare i Ystad, lyckades ordna stödhem 
på några timmar. Ett flertal kattungar och 
mammor med ungar har placerats av 
en av våra förmedlare i Malmö, Christina 
Jansson, antingen i det egna hemmet 
eller i stödhem. Alla förmedlare har löst 
ett flertal ärenden med kattungar under 
sommaren. 

KKS fÖRSÖKER ALLTID HJÄLPA
Ett tragiskt mord inträffade i Karlskrona i 
augusti. KKS hämtade en långhårig katt-
unge i lägenheten några timmar senare 
och matar två vuxna honor. Mamman 
kommer att kastreras av KKS.

När KKS blir kontaktad, så gör vi allt vi 
kan för att rädda katterna. Men det är inte 
lätt att hitta snabba lösningar. Vi har alltid 
många fler katter anmälda än någonstans 
att placera dem. Allra bäst är om anmä-
laren kan behålla katterna tills vi hittar 
permanenta hem.

Kattungar som söker hem hittar du på 
vår hemsida www.kks.nu 

Valle - en räddad sommarkattunge 2007

Försäkra din katt via Agria
Stöd Kattkommando Syd som får en slant 
för varje tecknad försäkring hos Agria.

En månads gratis Agria djurförsäk-
ring fram till jul!

Gå in på www.kks.nu och klicka på Agria-
länken eller ring våra ombud. Uppge 
alltid ombudsnummer 09100053.

Marie-Louise Blomberg  
0455-413 23, 070-521 13 23 
Ingrid Kjellgren 
0144-320 40, 070-730 34 56

En hemlös kattunge sedan husse mördats.



Anna Fröjd i Göteborg är ett av Kattkom-
mando Syds många stödhem. Sin första 
stödhemskatt tog hon emot för över fyra 
år sedan. Gör som Anna – bli stödhem åt 
en eller flera behövande katter! KKS har 
skriande brist på stödhem. Du kan rädda 
liv genom att upplåta ditt hem åt en katt. 
Bor du på landet med stall eller andra 
byggnader, kanske det finns rum även för 
några kastrerade katter?
Läs om Annas erfarenheter.

Namn: Anna Fröjd
ålder: 29 år
Jobbar: Heltid på Securitas i Göteborg
Namn på nuvarande stödhemskatter: 
( ) = tiden som Anna varit stödhem
Tornado född 1999 (4 år). Pirate med osä-
kert födelseår, ca 6 år (1 år). Syskonen Bull 
och Tindra födda i mitten på 2006 (sedan 
de var 13 veckor). Belize född i augusti 
2006 (6 månader). Syskonen Tintin (2 
veckor) och Serengetti (2 månader) födda 
2007 och Milou ca 15 veckor gammal 
(mitten på augusti; 2 veckor).
Hur kom det sig att du anmälde dig 
som stödhem?

– Jag har ett stort djurintresse och jag 
hade utrymme. Kan man hjälpa så ska 
man det!
Vilken var första katten?

– Det var en ”vild” kattmamma och 
hennes fyra ungar från ett stall.
Hur många katter har det blivit 
totalt?

– Strax över 20 underbara kissar har 
passerat mitt hem och liv nu. De har varit 
här från över en helg till runt fyra år.
Vad ska man tänka på när man blir 
stödhem?

– Att man gör det helhjärtat, men att 
man även måste veta sina begränsningar. 
Tänk igenom allt noga! Man får vara 
beredd på att det kan lång tid för en del 
katter att hitta nytt hem.
Du har även hjälpt till att fotografera 
och hitta både stödhem och perma-
nenta hem till ett antal katter. Har 
det gått bra?

– Ja, jag håller kontakt med en del av 
dem med jämna mellanrum och allt har 
gått bra. En katt kom tillbaka efter två 
månader på grund av flytt och allergi.

Stödhem sedan 4 år

RÄDDA EN NÖDSTÄLLD KATT - 
ANMÄL DIg SOM STÖDHEM!

Kontakta oss för mer information om 
vad det innebär att vara stödhem åt 
KKS-katter. 

E-post: alla@kks.nu 
Telefon: Morgan, 0455-236 70 eller 
Lisbeth, 073-83 11 897.

Kattkommando Syd har hittills i år regi- 
strerat över 700 nya ärenden. Varje 
ärende kan röra sig om allt från en upp-
hittad okastrerad hankatt till en hel koloni 
hemlösa katter.

Sedan i vintras har vi hjälpt ett stort 
antal katter som en kvinna i Trelleborg 
tagit hand om. De har inte fått den veteri-
närvård som behövts och många har 
smittats med kattsnuva. Nu har kvinnan 
fått besked av länsveterinären att hon får 
ha två katter och inte fler.

Veterinärvårdskostnaderna för dessa 
katter uppgår när detta skrivs till runt 
25 000 kronor. De har alla tagits till Haga 
Veterinären i Oxie. Femton vuxna och 
nio kattungar har placerats i permanenta 

ge en gåva till Trelleborgskatterna
hem eller i stödhem. Flera honor var 
dräktiga och har fött ungar. Tolv katter är 
kvar och tio av dessa måste omplaceras. 
Om du kan ta emot någon av katterna 
tillfälligt eller permanent, kontakta  
aaron@kks.nu eller ring 0709-40 36 48. 

Läs mer på hemsidan! 
Om du vill ge en gåva som bekostar 

veterinärvården för just dessa katter, märk 
inbetalningskortet med ”Trelleborgs- 
katterna”. 

Vi tar tacksamt emot alla gåvor, stora 
som små, för att kunna fortsätta med 
att ge behövande katter veterinärvård. 
Använd bifogade inbetalningskort eller 
betala via internet på Plusgiro  
138 39 84-0, Kattkommando Syd.

Matdags för mamma Alicia och de 7 
syskonen Enöga, Jack, Luddet, Norpan, 
Pipen, Ola och Vild samt adoptiv-
systern Ramona. Kattfamiljen bor i  
stödhem i Karlskrona.

En perserkatt i Trelleborgshemmet som behöver veterinärvård för sina ögon.

KKS söker uppdaterare till hemsidan!
Intresserad av HTML-kodning på din fritid? Vår hemsida är omfattande och växer hela 
tiden, nu behöver vi bli fler som uppdaterar. God svenska är ett krav. För mer informa-
tion, läs på vår hemsida eller kontakta Ann-Margaret, ann-margaret@kks.nu.



HANDgJORDA KORT

Flera konstnärliga personer tillverkar kort 
åt KKS. Vi säljer dem på torglördagarna i 
Karlskrona och på marknader. Några finns 
att köpa i DjurShopen på hemsidan. Här 
får du chansen att handla!

Korten finns oftast bara i några ex-
emplar. Om ditt beställda kort tagit slut, 
tar vi kontakt med dig för att erbjuda 
alternativ. Kanske tillverkaren gör ett nytt 
kort just för dig!

1. ”Till brudparet”. Blommor innanför hjärta.

2. ”Till det lyckliga paret”. Två katter.

3. Björn med paket i händerna som går att ställa.

4. ”Grattis”. Två kattungar i låda.

5. ”Grattis!”. Liten hund.

6. ”Grattis”. Beagle.

7. ”Grattis”. Schäfer.

8. ”Grattis”. Rottweilertyp.

9. Tass framsida. Kortet öppnas: stående katt

10. ”Grattis.” till bebis i rosa klänning.

11. ”Peek-a-boo” med bebis i hängmatta.

12. ”Grattis!”. Fjäril, blommor.

13. Katt i soptunna.

14. Katt vid blomma.

15. ”I love you”. Korg med hjärtan.

16. ”I love you”. “Love” med blommor. 

17. Grön botten, blå duk under vita blommor. 

18. Vinrött kort med vinröda blommor på mörkblått.

19. Fyr på turkos botten med fågel och småkryp.

20. Blå botten, päron i tygcollage. 

21. Röd botten, flicka med nalle.

22. Ljusgrön botten, pojke och flicka.

23. Litet kort med bård, ljusgrönt eller mörkgrönt.

Korten kostar 20 kr styck. Porto tillkom-
mer med 4:80 för upp till och med tre 
kort, beställer du fler blir portot 19:20.

KKS-TRÖJA
Nu kan du välja eget motiv på en KKS-
tröja. Gå in på http://polyshop.se/kks 
och gör din beställning. 

DU HITTAR fLER KKS-SAKER I VåR DJURSHOP På WWW.KKS.NU

Stortorget, Karlskrona
KKS säljer hembakt och stort utbud av 
kattartiklar de flesta lördagar tills det blir 
riktigt kallt.

Distriktsveterinärerna, Karlskrona
KKS säljer PlaqueOff, ett algpulver för  
kattens munhygien.

Stora Torg, Kristianstad
KKS står på torget på Saker & Ting- 
lördagarna.

Matöppet i Hammar, Kristianstad
KKS-material finns att köpa här.

Tarotkatten, Borås
Bergslenagatan 38, Lila huset, Knalleland, 
033-12 92 28
www.tarotkatten.se
Handgjorda KKS-saker finns att köpa här, 
bland annat KKS-mössen.

SILVERBANDET - HJÄLPER KKS-KATTER
Susanne Cederholm, en av KKS:s med- 
arbetare, kläckte idén till Silverbandet, 
som ett alternativ för djur till det fram-
gångsrika Rosa Bandet. Under året som 
gått har vi sålt hundratals silverband.

Köp ett eller flera. Pengarna går direkt 
till veterinärvård för katter.

Banden kostar 25 kr styck. Porto 
tillkommer med 4:80 och då får det plats 
många band!

KUNgEN AV KILLEBERg
Puppes ägare, Marica Dorisdotter har 
skrivit en rolig skildring om 15-årige  
Puppes öden och äventyr i Killebergs-
trakten i norra Skåne. Häftet innehåller 
fina illustrationer av Ulrica Neumann.

Häftet kostar 40 kr. Porto tillkommer 
med 4:80 för upp till två häften.

gE DIN KATT EN KKS-MUS

KKS-mössen som ett flertal personer vir-
kar åt KKS blir allt populärare. Som med 
allt hantverk kan de variera lite i utseende 
och form. Vi får ständigt feedback från 
nöjda katter!

KKS-mus med mynta, 1 st 11 kr
KKS-mus med mynta, 5 st 50 kr
Manxboll med mynta, 1 st 12 kr
Lyxmus med mynta, 1 st 15 kr

Porto tillkommer med 4:80 för upp till 
fyra, beställer du fler blir portot 19:20.

KKS JULKORT OCH ALMANACKA 2008
Visst är vi tidigt ute, men om du vill vara 
säker på att få almanackan och julkorten 
när de är klara runt den 10 november, 
så kan du redan nu sätta in pengarna på 
vårt plusgiro.

Almanackan kostar 100 kr. Porto till-
kommer med 19:20, två almanackor ryms  
på samma porto.

Julkort 1 st 5 kr, 4 st 20 kr. Porto 4:80. 
Julkort 10 st 45 kr. Porto 9:60.

Beställ så här:
Ange på inbetalningskortet vad du be-
ställer och hur många.  Glöm inte ange 
din adress och ditt telefonnummer!

Plusgiro 138 39 84-0 
Kattkommando Syd

•
•
•
•

Här kan du handla

Många KKS-kattungar söker nya kärleksfulla hem, kan Du hjälpa?



Tack! Utan Din hjälp hade Kattkommando Syd inte kunnat rädda 6 000 katter på sju år.

STYRELSE
Birgitta Carlsson, Karlskrona
birgitta@kks.nu, 070-412 90 68
Christina Jansson, Malmö 
stina@kks.nu, 0706-67 36 86
Morgan Pettersson, Karlskrona
morgan@kks.nu, 0455-236 70

SAMORDNARE
Lisbeth Nilsson, Karlskrona
lisbeth@kks.nu, 0455-221 19
Tfn-tid månd-fred 10-12, 073-83 11 897 

WEBMASTER HEMSIDA
Ann-Margaret Svensson, Malmö
ann-margaret@kks.nu

KATTHEM
Bäckareboda gård, Ramdala 
(Karlskrona), (ring Lisbeth, 073-83 11 897)
Hökamåla Katthotell, Rödeby 
(Karlskrona), 070-412 90 68, 0455-408 70
Linus Katteria, Finja 
(Hässleholm), 0706-88 52 23
Sölvesborgs katthem, Hosaby Björke, 
070-937 33 18

Kontakta katthemmen om du är intresse-
rad av att ta hand om en katt eller om du 
vill besöka något av katthemmen.

Det går också bra att kontakta oss 
via hemsidan www.kks.nu. Där hittar 
du många katter som söker nya hem 
och e-postadress eller telefon till våra 
förmedlare. 

KKS har förmedlare i Karlskrona, Ron-
neby, Sölvesborg, Olofström, Bromölla, 
Kristianstad, Hässleholm, Lund, Ystad, 
Malmö, Ljungby och Västerås. Vi har även 
verksamhet på andra orter. 

Här hittar du

– Administrativa uppdrag inom 
KKS. Du som vill hjälpa till, men av olika 
anledningar inte kan ta in katter, kan 
ändå göra en betydande insats. Det finns 
mycket administrativt arbete som måste 
göras inom föreningen. Ett exempel är: 

Ärendelistan, som är en mycket viktig 
del av verksamheten. Här registreras alla 
uppgifter om nödställda katter (under 
2006 inkom över 1300 ärenden). I ären-
delistan ska finnas aktuella uppgifter om 
kattens bakgrund, kontaktperson inom 
KKS, stödhemsplacering osv. 

För mer information läs på vår hemsida 
eller kontakta Lena, lena@kks.nu. 

– Sätt upp KKS-rivlappar. Många 
uppmärksammar KKS-rivlappar där vi  
efterlyser nya stödhem/permanenta 
hem. På vår hemsida kan du ladda ner 
och skriva ut rivlappar att sätta upp.

Har du ingen möjlighet att skriva ut 
själv kontakta Morgan, morgan@kks.nu så 
skickar han anpassade rivlappsaffischer 
till dig. Glöm inte ange ditt namn, adress, 
postadress samt vilken rivlapp du vill ha. 

TACK! Sydetikett som sponsrat med 
etiketter till detta KKS-blad! 
www.sydetikett.se

Adressändring
Snälla, skicka din adressändring till 
oss! Postens service blir sämre och 
sämre och du som flyttar riskerar bli 
utan nästa KKS-blad om vi inte får 
din nya adress. Dessutom tar det 
både tid och pengar att ta hand om 
returposten. Tid och pengar som 
behövs bättre till katterna!

E-post:  morgan@kks.nu
Telefon:  0455-236 70
Postadress:  Morgan Pettersson
 Nyhemsvägen 1 A
 371 43 Karlskrona

– Tillverka KKS-möss. Efterfrågan 
på KKS-möss med mynta ökar och snart 
är det julklappsdags. Nu virkas både 
lyxmöss och andra roliga kattleksaker i 
form av bin, bläckfiskar, hattar med mera. 
Vill du virka ditt strå till stacken? 

För mer information kontakta Morgan, 
morgan@kks.nu eller ring 0455-236 70.

– Bli fadder. Vi har våra faddrar att 
tacka för en stor del av intäkterna till KKS. 
Alla fadder-pengar går till veterinärvård, 
medicin till sjuka och skadade katter 
och används även till kastreringar och 
vaccineringar. Du betalar valfritt belopp 
varje månad. Kontakta morgan@kks.nu, 
0455-236 70 för mer information.

– Bli stödmedlem, det vill säga KKS-
vän. Det kostar bara 50 kr/person och år 
+ porto 4:80 så att vi kan skicka dig ditt 
medlemskort. Du deltar automatiskt i vårt 
jullotteri. Alla som betalar blir registrerade 
för hela 2008. Anmäl hela familjen! Vi har 
redan många registrerade KKS-vänner. 
Sätt in beloppet på Plusgiro 138 39 84-0, 
Kattkommando Syd.

Du kan hjälpa till…

TACK! Swebase som sponsrar med extra 
serverutrymme, e-postadresser och e-
postlistor till vår hemsida, www.kks.nu. 
www.swebase.se

Misen bor i stödhem i Kivik. Stödhemmet 
ska flytta och Misen behöver ett nytt hem.




