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Motiv 1 & 2

Motiv 5 & 6 (begränsad upplaga)

Motiv 7 & 8 (begränsad upplaga) I almanackan poserar KKS-katter och det finns gott om plats för notering av aktiviteter i fyra kolumner.

Motiv 3 & 4

VaRJe JUlGÅVa HJÄlPeR HeMlÖSa KatteR

Hjälp en hemlös katt genom att köpa KKS´ 
JUlKORt och alMaNaCKa för 2010
Gläd släktingar, vänner och bekanta 
med ett kattjulkort från Kattkommando 
Syd. Välj bland motiven med KKS-katter 
eller vi skickar blandade. OBS! Motiv 5-8 
finns endast i begränsad upplaga. 

Julkorten kostar 5 kr styck men köper 
du lite fler så får du rabatt!
  4 julkort 20 kr + porto 6:00
10 julkort 45 kr + porto 12:00
20 julkort 85 kr + porto 12:00
30 julkort 130 kr + porto 22:00

En julklapp som räcker hela året! 
Passa på att beställa vår fina almanacka 
för 2010 redan nu. Köp till dig själv och 
ge bort i julklapp! 

almanackan kostar precis som 
tidigare 100 kr, pengar som går direkt 
in i kattverksamheten. Sponsorer av 
almanackan hjälper oss att betala en 
del av tryckkostnaderna.

På vår hemsida www.kks.nu hittar 
du försäljningsställen för almanackan 
under november-december. 

Går också bra att beställa via Plusgiro 
138 39 84-0, Kattkommando Syd, märk 
inbetalningen ”almanacka”. almanacka 
och julkort finns även i vår Webshop.

     1 almanacka + porto = 122:-•	
     2 almanackor + porto = 233:-•	
     3 almanackor + porto = 333:-•	
     Porto för 4-5 almanackor är 44 kr •	

Om du samtidigt vill beställa julkort 
för att spara porto, går det bra. Julkor-
ten levereras samtidigt. OBS! du får en 
almanacka+20 julkort för samma porto, 
dvs 1 almanacka och 20 julkort kostar 
207:- (122:- + 85:-).

det finns plats för fler kattnamn. Maila 
ditt förslag senast den 31 juli 2010 till 
webmaster@kks.nu.



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

Hjälp oss föRsäkRa EN kks-katt!

Vill du bli försäkringsfadder åt en 
KKS-katt? För endast 61 kr/månad 
får en katt försäkringsskydd.

För mer information och för att  teckna 
försäkring kontakta vårt agria-ombud: 

Marie-louise Blomberg
0455-413 23, 0705-211 323
milo.blomberg@velocitybredband.se

det är snart två år sedan KKS erbjöd intresserade 
kattvänner att bli försäkringsfadder åt katter som 
finns hos KKS. det är katterna på katthemmen och i 
stödhem. det rör sig om uppåt 500 katter som KKS har 
tagit under sina vingars beskydd.

Vi vill sänka veterinärvårdskostnaderna, men har 
inte råd att försäkra alla katter själva. Fortfarande finns 
det många katter som behöver en försäkring, men 
vi har kommit en bra bit på väg. Och det har lönat 
sig. Försäkrade katter som behövt veterinärvård har 
minskat utgifterna.

Vi vill tacka dig som redan är försäkringsfadder för 
detta värdefulla stöd.

Nytänkande
inom näringsprecision för kattens hälsa

Royal Canin säljs i hela Sverige. Besök vår hemsida www.royalcanin.se

Royal Canins näringsanpassade foder för katter 
tar hänsyn till alla de olika parametrar som gör 
varje katt unik. Som till exempel ålder, livsstil och 
individuella egenskaper. Serien Feline Health 
Nutrition är framtagen med allt detta i åtanke för 
att ge katten ett friskt och långt liv.
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KARLSHAMNS ZOOLOGISKA AB
Tillbehör för Fiskar-Fåglar-Smådjur-katter och hundar 
Stort sortiment av Hund-Kattfoder
Drottninggatan 44, Karlshamn, 0454-182 90

Vi har två härliga butiker på ca. 300 kvm med alla 
tänkbara produkter till er HUNd och/eller Katt!

Månd - Fred 10 - 18, lörd 10 - 14 
Grönegatan 10 i Malmö, tel: 040-12 68 00

Månd - Fred 10 - 18, lörd 10 - 15 
Mariedalsvägen 32 i Malmö, tel: 040-91 14 66

Välkomna till den personliga hund- & kattbutiken 
som bryr sig om dig och din hund/katt.

Gunnar, Patrik, Melissa, Carmencita, Carolina och Eva
www.dogfun.se

 ...lycklig räddats till livet. 
Han hittades dumpad vid 
en mindre väg, flera km 
från närmsta hus. Snuvig 
och full med mask. Hans 
fyra syskon hittades först. 

 efter tre dagar ringer 
en kille KKS och berättar 
att han sett en kattunge 
invid ett lock där det stod 
skrivet ”Här har KKS häm-
tat katter”. Upphittaren 
kontaktades omedelbart, 
körde dit och hämtade 
den sista kattungen som 
då fick sitt namn - lycklig. 

 alla har fått nya hem 
utan Baronessan. Hör av 
dig om du är intresserad!

Kiwi och Baronessan putsar på varandra och myser i trädgårdssoffan. 

Lycklig blev väldigt lycklig när han 
efter ett par dagar äntligen kunde 
återförenas med sina fyra syskon.

tack vare KKS har...

Över 200 katter nu försäkrade



Hemlösa katter har många fiender. de 
är rättslösa, riskerar att avlivas så snart 
någon ringer polisen eller anmäler dem 
som ”sanitär olägenhet” till kommunen. 
det finns en spridd missuppfattning 
att man inte ska mata katter. Vi får höra 
detta gång på gång när någon ringer 
om en upphittad katt. ”Jag vet att man 
inte ska mata, men jag kunde inte låta 
bli”. ”Självklart ska du ge en hungrig 
katt mat”, svarar vi! 

Och så är det samtalen om att ”jag 
skjuter katten om ni inte 
kommer och hämtar den 
genast”. eller ogina gran-
nar som klagar så snart 
en hemlös katt visar sig. 
Bort med katten! döda 
den! 

Även familjekatter 
lever farligt. en katt på gården i ett 
hyreshus leder till klagomål för förore-
ning! Vi har under åren fått samtal från 
förtvivlade kattägare som inte vågar 
ha sin katt kvar med risk för att katten 
skadas eller att de vräks.

Om inte Kattkommando Syd fanns,  
och alla andra föreningar och grupper 
som hjälper katter i nöd, skulle många 
katter vara helt utlämnade till män-
niskors godtycke. Samhällets ansvar 
för hemlösa katter är i de flesta fall en 
icke-insats, eller avlivning. det senare 
har kommunerna råd att bekosta.

det finns förstås undantag. djur-
skyddsinspektörer som tar kontakt för 
att katterna ska få leva, men problemet 
är att praxis i många 
år - trots oklar och 
motstridig lagstiftning 
- har varit att avliva. Så 
låg är kattens status. 

Och vad säger detta 
om medkänslan  med 
de svaga i vår materia-
listiska tid? 

Kattkommando Syds aktiva medar-
betare sliter för att hjälpa katter i nöd. 
trots att detta är ideell verksamhet 
måste vi dagligen hitta lösningar för 
katter som är i fara, och ha en arbetsor-
ganisation så att allt fungerar någorlun-
da. Vi har ingen statlig eller kommunal 
finansiering. de katter som vi från tid 
till annan räddar från avskjutning blir 
en kostnad för oss. Hemlösa katter som 
vi själva fångar in – och de är många 
– är det förstås ingen som betalar för. 
enda gångerna vi får betalt för katter 

vi tar hand om via olika 
samhällsinstitutioner är om 
kronofogden eller något 
socialkontor ringer. 

Men det är inte bara vi 
som är aktiva medarbetare 
i Kattkommando Syd som 
är viktiga i livräddningsar-

betet. Utan er som öppnar era hem för 
katterna, antingen som stödhem eller 
permanent, skulle vi stå oss slätt. Vi tar 
betalt för familjekatter som vi hjälper 
till med placering av och vi tar en om-
placeringsavgift av alla som tar emot 
katter permanent. 

dessa är nödvändiga inkomster för 
att vi ska kunna hjälpa katter. Men 
det handlar också om att höja kattens 
status och vi tycker att det är rimligt att 
betala för den tjänst vi tillhandahåller. 
Pengarna används till veterinärvård, 
kastreringar, vaccinationer, medicin, 
avmaskningsmedel etc, och till foder 
för de katter vi ansvarar för. I runda tal 
över 500 katter ska dagligen ha mat, 

bland annat de hem-
lösa katter som lever i 
kolonier på flera olika 
orter. Siffran är nog i 
underkant.

Utan alla gåvo-
givare skulle vi inte 
klarat att ta hand 

om en bråkdel av de katter vi räddat 
livet på sedan starten år 2000. Vi räknar 
med att åtminstone 8 000 katter har 
omhändertagits och placerats genom 
Kattkommando Syd. 

Så vi utgör alla viktiga pusselbitar i 
livräddningsarbetet. du som köper en 
almanacka, du som lägger en slant i en 
av våra bössor, du som regelbundet ger 
en gåva till KKS, du som handlar från 
vår Webshop – var och en bidrar till att 
ge behövande katter ett bättre liv och 
räddar dem från avlivning.

Vi är alla hjältar som vägrar låta katter 
fara illa när  vi faktiskt kan hjälpa! 

Birgitta Carlsson, KKS

Vi är alla hjältar!
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tack vare KKS har...
… tama kattmamman lisa i Sösdala 
med sina tre ungar överlevt. lisa har 
efter kastrering fått nytt hem, en av 
ungarna fick snabbt eget hem och de 
två andra blir nog kvar i stödhemmet.

… elva hemlösa katter i Brantevik fått 
leva istället för att skjutas. tack till miljö-
inspektören i Simrishamn som inte gav 
sig utan valde en sådan lösning. 

… många hemlösa katter  i Malmö 
fångats in, kastrerats och fått veteri-
närvård, och placerats i nya hem eller 
stödhem. likadant i Hässleholm.

… tre dumpade kattungar som låg nära 
e22:an utanför Ronneby räddats från 
att bli påkörda och fått leva.

Några exempel bland de 1 500 ärenden 
som registreras varje år.

Handla julklappar i Webshopen
almanacka, julkort, laminerade 
skyltar, smycken och mycket annat. 

Syskonen Maxi & Mitzi är infångade på ett koloni-
område i Malmö där många hemlösa katter bor.

Dags att bEtala 
stöDmEDlEmsavgift föR 2010!
Som KKS-vän stödjer du KKS´ 
arbete för att rädda liv.  Om du 
redan är KKS-vän, är det nu dags 
att betala 2010 års avgift (om du 
betalat efter 1 september gäller 
det  för hela 2010).
Och vi välkomnar nya KKS-vänner!
Sätt in 75 kr + porto 6 kr på 
plusgiro 138 39 84-0 så får du ditt 
medlemskort med posten.



Här hittar du 

Servicetelefon:  0977-40 05 11 (lämna 
meddelande på telefonsvararen dygnet 
runt).

Kan du ställa upp som stödhem? 
Kontakta stödhemssamordnare Mari-
anne Berg, stodhem@kks.nu

Katter som söker nya hem finns på 
vår hemsida, www.kks.nu. du kan även 
lämna meddelande på telefonen (se 
ovan) om du är intresserad av att ta 
hand om en katt.

KKS har kontaktpersoner i Bromölla, 
Hässleholm, Göteborg, Kalmar, Karls-
krona, Kristianstad, Malmö, Ronneby, 
Sölvesborg och på Öland. Verksamhet 
finns också på andra orter.

god jul tillönskas alla kattvänner! 
tack för ert stöd under året.

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

 

Matti Junior, döpt efter sin upphittare, 
hittades skrikande på järnvägsrälsen 
centralt i Sölvesborg vid ca 12 v ålder.

När tåget dundrade förbi på 1,5 m 
avstånd var den lille mycket rädd och 
efteråt försökte han gömma sig under 
övergången vid vägen – mittemellan 
spåren. Han var så rädd att det först 
inte gick att fånga in honom men sedan 
lurades han att kika bort samtidigt som 
en hand grep honom över ryggen. 

Väl inne i stödhem visade han sig 
vara en pratsam, mycket tillgiven och 
helt underbar kattunge som älskar att 
ligga i knät och mysa. dumpad? På 
rymmen? eller bara utsläppt pga okun-
skap och oförstånd? 

Matti Junior söker ett permanent hem där han kan 
få mycket kel. Har du tid och plats för denna sötnos?

då ingen ägare ringt polis är det 
troligt att han inte varit önskvärd!

tack vare KKS har...

Extra Erbjudande för
kks medlemmar

20 kilo adult/vuxenfoder
 + 12 kilo Canada kattsand 

+ Frakt hem till dörren
endast för 890,00 kr 

(Ord. pris 1 390,00 kr)

Erbjudandet gäller t o m 15 dec 2009
www.nutram.se 

foRtfaRaNDE billigastE julboRDEt! 
djurfritt, ekologiskt, närproducerat 

I år med julmaRkNaD
Hembakt, jultallrik, smörgåstårta
Söndag 22 november kl 11-17
Strandgården, Järnvägstorget, Karlskrona
Julbordet serveras 14.00. Förhandsbetala på pg 138 39 84-0
Mer info: 070-412 90 68

kattafEstival ii
Många band: Body Core, lisa Bouvier m fl
alla intäkter går till linus Katteria
Köp KKS-almanacka, julkort med mera!
lördag 7 november 2009
Markan, Wendesväg 2, Hässleholm
Mer info: 0451-899 21, jenny@markan.se

95:-


