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Hjälp en hemlös katt till ett bättre liv
  Köp KKS JULKORT och ALMANACKA för 2009!

Fira din katts namnsdag med foto på 
KKS:s hemsida!

Från och med 1 januari 2009 kan du 
fira din katts namnsdag med text och 
foto på KKS:s hemsida. Namnen hittar 
du i KKS:s almanacka.

Gör så här: Sätt in 100 kr på Plusgiro 

Nyhet! 
Handla julklappar på webben!
djurshopen har återuppstått! Nu kan 
du handla ur vår djurshop på KKS:s 
hemsida. 

Många klappar, varma sockar, finur-
liga kattskyltar, kattleksaker, handgjor-
da smycken och mycket annat finns att 
köpa i djurshopen. www.kks.nu 

Gläd släktingar, vänner och bekanta 
med ett kattjulkort från Kattkommando 
Syd. Välj bland fyra olika motiv med 
KKS-katter eller vi skickar blandade.

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

OBS! du får 1 almanacka+20 julkort på 
samma porto!

Motiv 1 & 2

Motiv 3 & 4

Gläd släkt och vänner med en julklapp som räcker hela året! 

lördagen den 15/11-08 kl 10-15 anord-
nar lantmännen en ”Husdjursdag”  i sin 
butik Granngården, Cypressvägen 12 i 
Malmö. KKS aktiva finns representerade 
så kom och prata katt och passa på att 
köpa både almanacka och julkort.

På vår hemsida www.kks.nu hittar 
du försäljningsställen för almanackan 

Julkort

KKS Djurshop öppnar igen138 39 84-0 och märk inbetalningen 
”Namnsdag + kattens namn + datum”. 
Maila samtidigt bild och text (du får 
skriva så mycket du vill) - eller om 
du bara vill skicka en hälsning - till 
webmaster@kks.nu så kan alla besö-
kare på hemsidan glädja sig åt att din 
katt får en extra portion god mat på 
namnsdagen. 

För så blir det väl?! Var helst ute två 
veckor i förväg.

under november-december. 
Går också bra att beställa via Plusgiro 

138 39 84-0, Kattkommando Syd, märk 
inbetalningen ”almanacka”.

     1 almanacka + porto = 122:-•	
     2 almanackor + porto = 233:-•	
     3 almanackor + porto = 333:-•	
     44 kr i porto för 4-6 almanackor•	



Du skulle aldrig kompromissa med livskvaliteten 
för din hund eller katt. Det gör inte vi heller.

•	 På	Hill’s,	förstår	vi	varför	du	är	så	mån	om	din
	 hunds	eller	katts	hälsa,	eftersom	vi	också	är
	 hund-	och	kattägare.	Det	är	därför	vi	håller	så	hårt		
	 på	vårt	löfte	om	att	leverera	det	bästa	fodret,	som
	 tillverkas	uteslutande	av	ingredienser	av	högsta
	 kvalitet.

•		Varje	produkt	är	exakt	balanserad	för	att	uppfylla
	 de	specifika	behoven	hos	din	hund	eller	katt.
	 Våra	foder	har	bevisats	hålla	hundar	och
	 katter	vid	optimal	hälsa	och	kondition,	och	är
	 resultatet	av	våra	noggranna	och	exakta	metoder
	 för	foderutveckling.

•		Våra	foder	är	så	pass	effektiva	att	de	är	det
	 självklara	valet	för	många	veterinärers	egna
	 hundar	och	katter.	Dessutom	kostar	det	
	 mindre	än	du	tror!

•		Om	du	vill	vara	säker	på	att	ge	din	hund	eller	
	 katt	det	bästa	skall	du	inte	kompromissa	med		 	
	 kvaliteten	–	välj	Hill’s.

För mer information och rådgivning om våra 
produkter ring 08-655 01 05 eller besök vår hemsida 
www.hillspet.se.
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Mån–Fre 10.00-19.00, Lör 10.00-17.00, Sön 10.00-17.00
Jägersrov 205,  Tel: 040-220 595, www.jagerzoo.com

Välkommen till en av Malmös största djuraffärer

Kloklippning
Hund & katt Drop in onsdagar • Smådjur hela veckan

800 kvm
Fågel • Smådjur • Akvariefisk

Hund & Katt tillbehör, Hundsalong

Hemlösa Felicia nu tjock och go

lilla Felicia, kanske fyra månader 
gammal, satt och skrek hjärtskärande 
utanför ett hus i Johannishus i Blekinge. 
KKS kontaktades och tog hand om den 
lilla. det var i oktober förra året.

Felicia fick ett stödhem, men stöd-
hemmet berättade inte för sin kon-
taktperson att Felicia varit dålig nästan 
hela tiden. Felicia hämtades direkt från 
stödhemmet i mars och placerades hos 
en av våra förmedlare för att få vård.

Hon var extremt underviktig, vägde 
bara 1,3 kg fast hon var ca 9 månader. 
Hon var full med mask, hade kattsnuva 
och var väldigt otrygg och ledsen. Hon 
hade tröstsnuttat på frambenen så att 
hon blivit helt pälslös.

Solskenshistoria!

det blev upprepade veterinärbesök 
fram till augusti och Felicia var inlagd 
en omgång. efter flera antibiotikabe-
handlingar och upprepade avmask-
ningar blev hon till slut frisk. Nu är 
Felicia både kastrerad, vaccinerad och 
id-märkt och väntar på att få komma 
till ett kärleksfullt hem i Borås dit hon 
är bokad. de väntar otåligt på att få 
komma ner till Blekinge och hämta sin 
lilla prinsessa!

Felicias veterinärvård har kostat 
närmare 10 000 kronor. Om hon hade 
varit försäkrad, hade det blivit mycket 
billigare. det är därför KKS driver en 
försäkringsfadderkampanj i syfte att få 
de katter vi tar hand om försäkrade från 
början. 

Felicia är en väldigt gullig liten tös, hon är social och 
snäll, van vid andra katter.

27-29 november 2008
Öppet: torsd-fred 14-18, lörd 10-14
arlövsvägen 28,  arlöv, 0707-68 87 26
www.nutram.se

40 % på vår nya klumpbildande kattsand,  
Canada Cat litter, 12 kg. 
Ord pris 149 kr.  Nu 89 kr! 

extrapris på allt annat foder. 
Urinary Care Male, 1½ kg. 
Ord pris 279 kr. Nu 139 kr!
Sensitive stomach, 3 kg. 
Ord pris 329 kr. Nu 169 kr!

Och många fler erbjudanden på hela 
sortimentet.

Bli stödmedlem – KKS-vän
du kan bli stödmedlem i Kattkommando Syd för bara 
75 kronor om året.  lägg till 5:50 i porto så att vi kan 
skicka medlemskortet till dig. KKS-vän är benämning-
en på stödmedlem.

Är du redan KKS-vän? Om du inte betalat efter den 1 
september är det dags att betala årsavgiften för 2009.

Plusgiro 138 39 84-0, Kattkommando Syd
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Näringsanpassad kost till katter

www.royalcanin.se
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KARLSHAMNS ZOOLOGISKA AB
 

Hos oss hittar du det mesta till din katt eller hund. 
Kända foder av högsta kvalité, bra produkter och 
kunnig personal.

Ni hittar oss på: 
Drottninggatan 44 i Karlshamn
Tel: 0454-182 90

KKS satsar nu stort på att värva försäk-
ringsfaddrar. Förra året kostade vete-
rinärvården runt 1,3 miljoner kronor. 
det är mycket pengar och den summan 
skulle kunna minskas om katterna är 
försäkrade. 

enstaka katter har kostat mycket 
pengar därför att de drabbats av 
sådana sjukdomar eller skador så att 
inläggning på djursjukhus varit nöd-
vändig eller så har större ingrepp måst 
göras. Vi har kostnader bara under 2008 
för ett ganska litet antal individer som 
ligger på över 100 000 kronor. 

tornado som fick urinstopp och fick 
penisamputeras kostade 28 000 kronor 
på Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg. 
För försäkrade Jiggen i Malmö fick vi 
430 kronor tillbaka från försäkringsbo-
laget tack vare att han var försäkrad. 
Fakturan hamnade på runt  
2 000 kronor. det är pengar det också!

ambitionen är att alla katter som KKS 
tar in och behåller en längre tid ska för-
säkras. Men vi vill gärna att kattungar 
och mammor som tas om hand, särskilt 
hemlösa sådana, också försäkras genast 
för att vi ska minimera våra kostnader.

Under 2009 kommer vi att prioritera 
arbetet med att få katterna försäkrade. 

du kan hjälpa till genom att blir för-
säkringsfadder redan i dag. Varför inte 
ge KKS en försäkrad katt i julklapp!

Så här gör du för att bli försäkringsfadder åt en KKS-katt:

Basförsäkring 61 kr/månad    plusförsäkring 85 kr/månad

På vår hemsida www.kks.nu hittar du katter som inte är försäkrade än.

Jag vill bli försäkringsfadder åt _____ katt/katter (fyll i antal)

Jag vill försäkra: (ange alla namn om det rör sig om fler katter)

_________________________________________________________________

  KKS får välja katt/er:

  Jag väljer basförsäkring                   
 

  Jag väljer plusförsäkring

Namn: ___________________________________________________________

adress: ___________________________________________________________

 Postnr & ort: ______________________________________________________

 telefon: __________________________________________________________

 e-postadress: _____________________________________________________

Gör som 50 andra – bli FÖRSÄKRINGSFaddeR!

Vi behöver nya hem

det är alltid brist på hem för alla de katter som Kattkommando Syd engagerar sig 
för. Om du kan ta emot en katt, tillfälligt eller permanent, tveka inte att kontakta 
oss! du kanske har något tomt utrymme där en hemlös, skygg katt kan få en fri-
stad? Fundera på om du kan hjälpa oss hjälpa genom att ta hand om en katt.
Maila stodhem@kks.nu 

Skicka ifylld kupong till:
Kattkommando Syd, Birgitta Carlsson, Mörtövägen 77 C, 370 30 Rödeby, eller 
ring vårt agria-ombud Marie-louise Blomberg,0455-413 23, 0705-211 323, 
milo.blomberg@velocitybredband.se



EKONOmIaNSVaRIG
birgitta Carlsson, Karlskrona
birgitta@kks.nu, 070-412 90 68

SamORdNaRE
Lisbeth Nilsson, Karlskrona
lisbeth@kks.nu
tfn-tid månd-fred 10-12, 073-83 11 897

STÖdHEmSSamORdNaRE
Marianne Berg, Mörbylånga
stodhem@kks.nu

WEbmaSTER HEmSIda
ann-Margaret Svensson, Malmö
webmaster@kks.nu

KaTTHEm
bäckareboda gård, Ramdala 
(Karlskrona), (ring lisbeth,  
073-83 11 897)
Hökamåla Katthotell, Rödeby 
(Karlskrona), 070-412 90 68
Linus Katteria, Finja 
(Hässleholm), 0706-88 52 23
Sölvesborgs katthem, 
Hosaby Björke, lena@kks.nu

Kontakta katthemmen om du är intres-
serad 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/telefonnummer till våra 
förmedlare. 

KKS har förmedlare i Karlskrona, Ron-
neby, Sölvesborg, Olofström, Bromölla, 
Kristianstad, Hässleholm, lund,  Malmö 
och ljungby. Verksamhet finns även på 
andra orter. 

Öppet Hus Hökamåla Katthotell

Söndag 16 november kl. 13-17.

Är du villig att öppna ditt hem åt en 
katt? träffa katter som söker nya hem.

Vägbeskrivning: Från Karlskrona, ta hö-
ger vid Östra Rödeby. Kör ca 2 km upp 
mot Mörtsjöåsen. 
Ring 070-412 90 68 om du inte hittar.

Här hittar du

Sund svensktillverkad energi 
till din katt - med topp kvalité!

12 smaker 
våtmat i 
miljövän-
lig Tetra 
Recart!

4 st olika 
torrfoder 
varianter! 
Med lax.

BOZITA SÄLJS I VÄLSORTERADE ZOOBUTIKER OCH PÅ GRANNGÅRDEN. 
KONTAKTA GÄRNA LANTMÄNNEN DOGGYS KUNDSERVICE PÅ 0322-666555.
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Vi har ett brett sortiment 
av foder & tillbehör till 
katter och övriga djur.

Kunskap • Service • Kvalité

Löparevägen 2, Sölvesborg, Tel: 0456-104 01
 www.stallbyggen.se, info@stallbyggen.se

 

Bilagor: toa-lätt och Royal Canin

Teckna er försäkring på 
Kattkommando Syds hemsida. 

Genom detta så bidrar du till att 
Kattkommando Syd får pengar till sin 
viktiga verksamhet.

www.kks.nu

GOd JUl tillönskas 

alla kattvänner av 

Kattkommando Syd

Kattkommando Syds juLbORd
Välkommen till vårt djurvänliga, ekologiska, klimatriktiga julbord! 
Inga animaliska ingredienser, bara närproducerat och giftfritt.
Samma pris som förra året, endast 95 kronor!

Söndag 23 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 2009 års kattalmanacka, julkort & julklappar.
Betala i förväg på pg 138 39 84-0. Sent ute? Ring 070-412 90 68.
Välkommen!

andra arrangemang före jul, se www.kks.nu, försäljningsställen för almanackan hit-
tar du också på hemsidan.


