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Årets billigaste och djurvänligaste

JULBORD
För fjärde året i rad bjuder Kattkommando Syd in till ett hel- 
vegetariskt julbord med giftfria och närproducerade råvaror.
Endast 95 kronor!

Söndag 25 november kl 14.00  på Marieberg i Karlskrona
(Hyresgästföreningens lokal mitt i backen till vänster. Skyltat. Ta buss 1, 6, 7)
Passa på att köpa 2008 års kattalmanacka, julkort & julklappar.
Betala i förväg på pg 138 39 84-0. Sent ute? Ring 070-412 90 68.
Välkommen!

Aaron Persson, kontaktperson i Ystad, 
ringde veterinären för att beställa kastra-
tionstid för en KKS-katt. ”Ett par är här nu 
och ska avliva en katt”, sade veterinären. 
När de kom till telefonen visade det sig 
vara samma familj som ringt bara någon 
dag innan till just Aaron för att få hjälp 
av KKS med omplacering av sin katt på 
grund av barnens allergi. Aaron hade 
lovat att återkomma och hade tänkt ringa 
dem efter veterinärsamtalet!

Denna slump gjorde att Stina, två år, 
kunde räddas till livet. När jag talade med 
Aaron pustade hon ut i Aarons säng. 
Han tog in Stina direkt trots att han har 
flera andra stödhemskatter, bland annat 
kattungar, i hemmet. 

Varje dag får Kattkommando Syds 
förmedlare och kontaktpersoner samtal 
från människor som hittat katter eller vill 
ha hjälp att placera om sina egna katter. 
Flest samtal får Lisbeth Nilsson, som är 
lönebidragsanställd samordnare. Även 
när vi utlovar snabb hjälp finns en risk att 
katten avlivas. Det har hänt flera gånger, 
vilket är mycket upprörande, särskilt för 
oss som påbörjat arbetet med att leta 
stödhem eller, ännu hellre, ett nytt per-
manent hem. 

Lena Kristiansson, kontaktperson i 
Sölvesborg och ansvarig för föreningens 

I sista stund…

register över alla ärenden som anmäls 
till oss, fick erfara detta. När hon ringde 
en kvinna som skulle flytta till Thailand 
för att tala om att stödhem äntligen 
ordnats, hade kvinnan låtit avliva sina två 
katter dagen innan – utan att först lyfta 
på telefonen och informera KKS. Sådant 
beteende är ansvarslöst och respektlöst 
– framför allt mot katterna som får plikta 
med sina liv.

Det är, som väl är, i undantagsfall  som 

katter avlivas när vi redan talat om att 
vi ska hjälpa till – även om det tar tid. 
Många hundra katter har fått hjälp av 
Kattkommando Syd under året. De  
senaste åren har det varit strax under 
ettusen katter per år. Efter nyår räknar vi 
ihop hur många det blev 2007.

Året är inte slut och redan har över 
ettusen ärenden registrerats. Många 
hemlösa mammor med ungar har 
anmälts – och tagits om hand – men  

Laban (ovan) busar med ett av sina syskon och Hugo (nedan) har precis fått ett skrovmål med välling...MUMS! 
Detta är bara två av de hundratals kattungar Kattkommando Syd räddat under 2007. 

Foto: Carolin Gustavsson

Foto: Carolin G
ustavsson
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KKS Kattalmanacka 2008

Katter som räddats via Kattkommando 
Syd poserar i kattalmanackan för 2008. 
Du får historien om varje katt + mycket 
annan matnyttig kattext i almanackan. 
Nyhet för i år: dubbelt så stor som tidi-
gare med utrymme att fylla i aktiviteter 
dag för dag.

Endast 100 kr + porto 19:20 
(två almanackor för samma porto)

Julkort

Gläd släktingar, vänner och bekanta 
med ett kattjulkort från Kattkommando 
Syd. Fyra motiv. Välj motiv eller vi skickar 
blandade.

Julkorten kostar 5 kr styck. 
4 julkort: 20 kr + porto 4:80
10 julkort 45 kr + porto 9:60
20 julkort 85 kr + porto 9:60
30 julkort 130 kr + porto 19:20

Stort tack för alla gåvor till Trelleborgs-
katternas veterinärvård, kastrering och 
vaccinering, som vi skrev om i förra KKS-
bladet. 

Alla katter utom fyra har flyttat till nya 
hem, bland annat två som är över 15 år, 
som får stanna kvar hos kvinnan som 
tagit hand om alla katterna. Problemet 
var att hon inte kunde ge dem behövlig 
veterinärvård. När man blandar många 
katter är risken stor att smittor uppstår, 
särskilt om katterna är ovaccinerade. 

Det var totalt 40 katter från början, 
varav nio kattungar. Aaron Persson, 
kontaktperson i Ystad, började arbeta 

även ensamma katter som hittas i dåligt 
skick, magra och uthungrade, och många 
dumpade kattungar, i öppna eller igen-
tejpade lådor… 

Vi har fått åka akut till veterinär vid 
ett flertal tillfällen under hösten med 
kattungar i dåligt skick. Ludde Lump 
klarade sig (läs mer om Ludde på hem-
sidan), men flera kattungar har varit så 
sjuka eller skadade att de inte överlevt. 
Alla inblandade blir ledsna.

Det är människor som är orsaken till 
dessa katters oblida öde. Människor som 
inte tar ansvar för de katter de skaffat. 
Men ansvariga myndigheter, det vill 
säga den lokala tillsynsmyndigheten, 
gör oftast inget heller. Utom att tillkalla 
kommunjägaren som fångar in hemlösa 
katter och sätter ett skott i pannan på 
dem. Hur många familjekatter har också 
strukit med? Det finns ingen kontroll över 
vilka katter som avlivas.

Nu finns en Kammarrättsdom som 
bör vara prejudicerande för hur kommu-
nerna ska agera när de får kännedom om 
hemlösa katter eller en kattkoloni. Den 
innebär att jägaren måste ringa polisen 
för att få tillstånd att fånga in och avliva 
varje enskild katt. Bakgrunden är ett fall i 
Malmö för flera år sedan, när en tamkatt 
på väg mot sin bostad sköts av en polis 
från bilen! 

Problemet är att många kommuner 
fortsätter som tidigare. En del har dock 
slutat avliva katter. Men kattens rätts-
säkerhet är mycket svag. Kattkommando 
Syd kommer vid sidan av det dagliga liv-
räddningsarbetet att arbeta för att stärka 
kattens ställning genom samarbete med 
andra föreningar och grupper, som alla 
vill skärpa lagstiftningen. En utredning 
om kattens ställning ligger på Jordbruks-
departementet.

Malmö stad har startat ett kattråd, där 
Kattkommando Syd deltar. Vi har samar-
betat med flera kommuner vid infång-
ande av hemlösa katter. De har kastrerats 
och veterinärundersökts på Kattkom-
mando Syds bekostnad, fått nya hem och 
därmed räddats till livet.

Även förvildade katter kan faktiskt bli 
tama. Och om de inte vill ha med män-
niskor att göra, har de rätt till sina egna 
liv.

Birgitta Carlsson

Läs om alla katter som behöver hem 
på Kattkommando Syds hemsida, 
www.kks.nu

forts.

Vi har för närvarande Malmös största 
utbud till katt. Som om inte detta vore 
nog utökar vi med ytterligare 70 kvm 
den 1 januari med enbart katt-tillbehör!
Välkomna!

Malmös största lilla 
katt- och hundbutik!

Grönegatan 10, Malmö
Tel. 040-12 68 00  •  www.dogfun.seFoto: Annakim Eltén

med ärendet runt 1 maj 2007. Ungkat-
ten Oskar var den förste att flytta till en 
dam i Malmö. En skygg katt har blivit 
stallkatt. Några katter är fortfarande kvar i 
stödhem. Övriga har fått nya hem i Lund, 
Ystad, Simrishamn och Malmö. De sista 
fem katterna, alla skygga, har efter kastre-
ring och vaccinering fått flytta till ett stall 
utanför Kävlinge.

Över 16 000 kr har inkommit i gåvor. 
Totalkostnaden för KKS har krupit upp 
mot 40 000 kr hos Haga Veterinären i 
Glostorp. Alla gåvor finns redovisade 
under Insamlingar på www.kks.nu.

Trelleborgskatterna har fått nya hem

Motiv 1, röd bakgrund

Motiv 2, grön bakgrund

Motiv 3, röd bakgrund

Motiv 4, röd bakgrund

Beställ genom att betala in på pg 138 39 84-0. Ange vad beställningen gäller!



Kattkommando Syd
önskar alla en riktigt

GOD KATTJUL!

Tack för året som gick. Tillsammans kan vi 
hjälpa katter i nöd även nästa år och  
genom kastration förhoppningsvis 
minska antalet oönskade katter som föds.

Foto: Carolin Gustavsson

Nu kan du bli försäkringsfadder
och minska veterinärkostnaderna för 
Kattkommando Syd.

Svarta Siri åkte tåg till sitt stödhem i 
Nyköping hösten 2006, när hon var dryga 
halvåret. Stödmatte Therese tog in en 
omplaceringshund, 
och olyckan var fram-
me. Siri blev biten av 
hunden när hon smet 
ut ur köket. Vänster 
framben gick av. Akut 
färd till Bagarmossens 
djursjukhus, operation 
och flera återbesök. 
Slutnotan hamnade 
på över 26 000 kronor. Hittills har drygt 
14 000 kronor samlats in. Nu är Siri helt 
återställd.

Om Siri varit försäkrad, hade kostnaden 
för Kattkommando Syd blivit mycket 
lägre. Eftersom så många katter bor på 
katthemmen eller är placerade i stöd-
hem, går det inte att undvika att några 
katter drabbas av sjukdom eller skadas på 
något sätt. 

Om dessa katter vore försäkrade, skulle 
vi spara pengar.

De katter som är i dåligt skick när de 
anmäls till oss går däremot inte att för-
säkra i förväg. De kostnaderna kommer vi 
inte ifrån, men vi skulle kunna hjälpa fler 
katter, om vi kan minska veterinärkostna-
derna för de intagna katterna.

BLI föRSäKRINGSfADDER!
I samarbete med Agria startar vi nu ett 
försäkringsfaddersystem. Det innebär 
att du som vill hjälpa en katt tecknar 
försäkring för en utvald katt under ett år. 
När året har gått kan du välja att fort-
sätta med försäkringen eller upphöra. 
Om katten placeras i permanent hem 
under tiden, får det nya hemmet betala 
resterande försäkringsmånader, medan 
du erbjuds att välja en ny katt att försäkra.

Det är katter på våra katthem och kat-
ter som varit länge i stödhem som kan 
försäkras. Du kan välja katt själv eller låta 
oss välja. 

De katter som kan försäkras kommer 
att få en särskild sida på hemsidan. Gå in 
och titta och välj katt som du vill försäkra 
på www.kks.nu! Vi vill gärna att du gör 
andrahands- och tredjehandsval ifall flera 
vill försäkra samma katt.

Om du vill besöka ”din” katt eller ha 
kontakt med katthemmet/stödhemmet, 
går det bra. Kattförsäkringssidan kommer 
att uppdateras med information om vad 
som händer varje försäkrad katt. 

Du som vill bli försäkringsfadder och 
inte har tillgång till Internet, kan kryssa 
för detta på den bifogade kupongen, så 
tar vi kontakt med dig.  

Du kan välja en basförsäkring eller 
plusförsäkring. Basförsäkringen kostar 
704 kronor/år. Plusförsäkringen kostar 
990 kronor/år. Du kan betala allt på en 
gång eller en gång i månaden.

Basförsäkring kostar 61 kronor/mån 
och plusförsäkring 85 kronor/mån.

Om du vill veta mer om vad respektive 
försäkring innebär, ring Agrias ombud 
Marie-Louise Blomberg, 0455-413 23, 
0705-21 13 23.

Enklast är om du ber din bank att över-
föra summan automatiskt varje månad 
till Kattkommando Syds plusgirokonto 
138 39 84-0. Kontakta banken om hur det 
går till!

Tänk om Siri varit försäkrad!

Marie-Louise Blomberg i Ramdala är ombud för Agria. 
Hon har både katt, hund och häst (ej med på bilden).

Stödhemmet Dorthe Kalderas i Billes-
holm har tagit emot många stödhems-
katter under åren.  Just nu har hon tre: 

Rocky, ca tre år, 
hittekatt som var 
sargad när han 
kom och varit 
i slagsmål flera 
gånger. Saffie som 

är tre år och 2-åriga Sandy, som hittades 
som kattunge utanför Allivs i Bjuv.

En av Dorthes stödhemskatter var 
Bamse som hämtades från en kyrkogård 
efter att kommunjägaren skjutit övriga 
hemlösa katter. Han ville inte avliva 
Bamse som var tam.

Både Bamse, som nu fått eget hem, 
och Rocky har besökt Din Veterinär och 
Helsingborgs djursjukhus vid flera tillfäl-
len. Rocky hamnar i slagsmål med andra 
hannar trots att han är kastrerad. Tack 
vare att stödhemmet försäkrar alla sina 
katter har Kattkommando Syd sparat ett 
antal tusenlappar på katternas veterinär-
besök.

Rocky söker nytt hem! Han vill vara en-
samkatt, gärna där han får gå ut. Kontakta 
Jessie, 042-761 61, om du är intresserad 
av Rocky.

Rocky är försäkrad

Första försäkringsfaddrarna klara!
Ryktet har spritt sig och vi har redan flera försäkrade katter. Agria-ombudet själv har 
valt att bli försäkringsfadder åt tre katter på Hökamåla Katthotell. Det är syskonen Tiger 
och Lilla My samt Lill-Grållan. Samtliga katter har faktiskt sitt ursprung i Åhus!

Ethel Rickler, mamma till Marianne, som arbetar på Bäckareboda katthem, har valt 
att bli försäkringsfadder åt Dockan på Bäckareboda.

Försäkring i julklapp 
till din egen katt!
Missa inte Agrias erbjudande att få en 
månad gratis om du försäkrar din katt 
före jul och uppger Kattkommando Syds 
tipsombudsnummer: 09100053. Ring 
Agrias ombud Marie-Louise Blomberg, 
0455-413 23, 0705-21 13 23.

Foto: M
arie-Louise Blom

berg

BLI föRSäKRINGSfADDER! • BLI föRSäKRINGSfADDER! • BLI föRSäKRINGSfADDER!



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. 

Adressändring
Meddela oss när du byter adress! Du 
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

Hjälp till i Karlskrona!

Var finns du som kan hjälpa oss göra 
laminerade skyltar som vi säljer? Ingen 
hinner gör dem! Vi behöver också fler 
bagare till torget. 
Kontakta Morgan, morgan@kks.nu eller 
ring 0455-236 70.

Stort tack till KKS-bladets sponsorer: 
Sydetikett i Arlöv för adressetiketter och 
Bång Ljungdahl i Kristianstad/Nybro för 
kuvert. KKS önskar GOD JUL!

Här hittar du Här hittar du oss före jul

Vi står på torget i Karlskrona och Kristian-
stad. Du kan köpa almanackor, julkort, 
julgrupper, hembakt och allt annat som 
finns till försäljning. Kattalmanackan 
kommer att säljas på flera ställen. Gå in 
på hemsidan för att få senaste nytt om 
var den säljs. Du kan också ge en julklapp 
till Kattkommando Syds katter genom att 
köpa kattmat eller kattsand och lägga i 
de tunnor vi har utställda i en del affärer. 
Närmare 500 katter får mat varje dag via 
KKS och sponsringen från kattmatsföre-
tag sviktar, så vi behöver mycket mat!

Borås: Tunna finns på My One AB, 
Knalleland, Ålgårdsvägen 4. Tarotkatten, 
Knalleland, Bergslensgatan 38 (lila huset), 
tel. 12 92 28, säljer KKS-möss med mera.

Helsingborg: Bali i Ödåkra säljer KKS 
kattalmanacka. Lägg gärna en slant i 
bössan också.

Johannishus: Tunna på Johannishus 
Hund & Katt, Tvingvägen 32.

Karlskrona: Julbord söndag 25/11 (se 
särskild annons), julmarknad på Stortor-
get söndag 1:a advent, försäljning varje 
lördag fram till jul (hembakta lussekatter, 
struvor med mera). Distriktsveterinärerna 
på Afvelsgärde säljer almanackan och 
PlaqueOff  (algpulver för katters och 
hundars munhygien). Tunna på Kattbiten, 
Arklimästaregatan 39.

Kristianstad: Stora Torg lördag 24/11, 
Yllan (inomhus) lördag 15/12. Matöppet 
i Hammar säljer julgrupper, Kristianstads 
egen KKS-almanacka med omplacerade 
katter från orten, julkort med mera. 
Tunna finns på Maxi stormarknad för 
kattmat, sand & gåvor.

Malmö: Kattalmanackan, julkort och 
KKS-möss hittar du hos L´Herbier de 
Provence på Södra Förstadsgatan 86, tel. 
23 30 46. Tunna finns på Dog Fund hund- 
och kattcenter på Grönegatan 10.

Sölvesborg: Tunna på Ica Supermar-
ket vid järnvägsstationen.

Enkelt sätt att stödja KKS
Gå in på cint.se
Cint.se är en webbplats där konsumenter 
betygsätter tjänster och produkter. För 
detta kan man välja att låta en summa gå 
till valfri organisation. Kattkommando Syd 
är en av dem.

Sedan februari 2006 har KKS erhållit  
10 618 kronor tack vare detta!

Skynda dig att dra ditt strå till Kattkom-
mando Syds stack genom att anmäla 
dig på www.cint.se. Vid frågor kontakta 
Morgan, morgan@kks.nu.

Köp julklappar i Djurshopen
Du kan glädja både mottagaren av jul-
klappen och Kattkommando Syd genom 
att handla julklappar i vår Djurshop. Du 
hittar den på hemsidan, www.kks.nu.

Vår djurshop på nätet startade inför 
julen 2005 som en Julshop. Nyligen 
passerade vi tusenstrecket i inkomna 
beställningar.

KKS-tröja i julklapp!
Nu kan du köpa tröjor med KKS-loggan. 
Varför inte en musmatta eller en mugg?

Titta in i KKS Tröjshop. Ge dig själv en 
tröja i julklapp! Eller någon annan.

Du hittar tröjorna på: 
http://polyshop.se/kks

Rädda en katt! En julgåva till Kattkommando Syd blir 
en julklapp till behövande katter. Pg 138 39 84-0.


