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10 000 räddade 
katter på tio år!
tänk att Kattkommando Syd, KKS, 
funnits i tio år! det var i juli 2000 som 
föreningen bildades formellt och fick 
sitt namn. allt började i militärstaden 
Karlskrona där Marinkommando Syd 
fanns, så det fick bli en travesti på det 
namnet (om någon undrat). egentligen 
var det ilskan över att kommunerna av-
livade hemlösa katter som var gnistan, 
men efter några månaders livräddning 
under våren blev vi också medvetna 
om att familjekatter kan leva farligt.

Under tio år har vi tagit hand om 
många hemlösa katter i södra Sverige 
(och även på annat håll) som levt i kolo-
nier, räddat ett oändligt antal vilsekom-
na katter, antingen katter som fötts ute 
och inte varit tama, eller försvunna eller 
utkastade tamkatter. Ibland har ägare 
hittats, men oftast har KKS tagit hand 
om den upphittade katten och placerat 
i nytt hem. Många familjekatter som 
ägarna av någon anledning inte velat 
eller kunnat behålla har fått leva vidare 
tack vare Kattkommando Syd. Utsläng-
da kattmammor med sina ungar eller 
några veckor gamla kattungar har varje 
år fått en fristad via KKS, upphittade på 
soptippar, mitt ute i skogen, i igentej-
pade lådor, i plastkassar eller vandran-
de farligt nära trafikerade vägar.

Kastrering är det medel som vi an-
vänder, och sprider information om,  för 
att förhindra att oönskade föds. Vi vill 
att alla katter ska kunna leva i familj och 
de icke-tama katterna som fötts ute 
och mår bäst av att leva ett fritt liv ska 
kastreras och garanteras mat varje dag. 
det är fortfarande alldeles för många 

katter som far 
väldigt illa, 
och det finns 
för många 
ansvarslösa 
människor 
som bidrar till 
att det bildas 
kattkolo-
nier. Om den 
utslängda katten ens överlever…

alla katter som anmäls till oss re-
gistreras i vårt ärenderegister. Vi har 
inte riktigt nått 10 000-strecket men är 
nära. det är alltså väldigt många kat-
ter som KKS  tagit hand om, kastrerat 
och placerat i nya hem, stödhem och 
på våra katthem. Ungefär 1 500 nya 
ärenden registreras numera varje år. ett 
ärende kan gälla  en familjekatt som 
ska placeras om på grund av allergi 
eller en hel kattkoloni som behöver 
tas in för veterinärvård och kastrering. 
I bästa fall hittar vi placeringar för 
dessa förvildade katter, men ibland kan 
katterna vara kvar ute efter kastrering 
(man kallar det för tNR-metoden; fånga 
in – kastrera – släpp ut igen). Problemet 
är att lagstiftningen om sanitär olä-
genhet kan sätta stopp för utplacering 
av infångade katter. Många människor 
gör en anmälan så snart de ser en katt 
i sin närhet (vi överdriver inte, det är 
beklämmande hur många människor 
det finns som inte accepterar att katter 
ska få livsutrymme).

Mycket få av dessa katter hade kun-
nat räddas om vi inte varit många som 
hjälpt till. KKS är paraplyet som alla vi 

som gör en insats för en katt i nöd ryms 
under. du som är gåvogivare till KKS 
är en precis lika viktig länk som vi som 
aktivt arbetar i KKS för att rädda liv och 
organisera verksamheten. Vi ryms alla 
under KKS-paraplyet och alla delar är 
nödvändiga för att vi ska kunna utföra 
vårt solidaritetsarbete för katter – som 
har så låg status i vårt välfärdssamhälle 
att både staten och medborgarna 
hellre avlivar än låter katter leva vidare 
när de inte passar in i den egna livskal-
kylen.

Så sträck på er allihopa: KKS-förmed-
lare, stödhem, ni som öppnat ert hem 
permanent för en KKS-katt, ni som 
möjliggjort all veterinärvård genom era 
gåvor, ni som bakar, skänker till loppis, 
står på marknader, tillverkar saker att 
sälja, skänker kattmat, lägger en slant i 
våra bössor, fotograferar, kör katter till 
veterinär, sköter webshop och adminis-
tration, var och en som på något sätt 
bidragit till att en katt i nödläge räddats 
till livet. 

Vi kan vara stolta över vad vi åstad-
kommit under tio år. 

Birgitta Carlsson, KKS Karlskrona

Klaus & Werner söker permanent hem, de är två av de katter som räddats till livet av KKS.

Vill du ha KKS-bladet via mail? anmäl till berndt@kks.nu om du vill erhålla KKS-bladet via mail istället för i papperskopia.



Ett naturligt val för din katt!

Tre näringsmässiga lösningar för kattens 
naturliga preferenser.
En ny dimension av smakligheten för att till-
fredställa alla katter, även de allra kräsnaste. 
En process i tre steg. Varje Exigent-produkt har 
en uttalad och helt egen sensorisk inriktning, 
samtidigt som alla smaklighetskriterier tas i 
beaktande.
Besök vår hemsida www.royalcanin.se för att 
hitta en återförsäljare nära dig.
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www.toa-latt.se

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@hotmail.com

Har ni vänner som funderar på att 
skaffa kattungar på sin katt? tala om 
för dem att de kan göra en god gärning 
om de tar hand om kattungar som 
redan fötts, och kastrera den egna kat-
ten. annars måste de vara säkra på att 
ha hem till kattungarna INNaN de parar 
sin honkatt. 

Vet ni någon som av rent slarv inte 
kastrerar, vaccinerar och id-märker sina 
katter? Förklara för dem hur viktigt det 
är och att en katt precis som hunden 
ska bli försäkrad. 

Sist men inte minst, se till att katten 
får rätt foder. en kastrerad hane får lät-
tare kristaller i urinen och behöver ett 
foder som är anpassat för kastrerade 
katter. Honor riskerar inte få urinsten på 
samma sätt men kan också bli dåliga av 
foder med en magnesiumhalt som lig-
ger skyhögt mot vad en katt ska ha. 

det kan vara så att katten till 
exempel vid kristaller i urinblåsan 
börjar kissa utanför lådan eller 
på annan plats utan att den gjort 
så innan. Vid sådana beteenden, 
ta inte för givet att den har blivit 
knäpp. den kan vara sjuk! 

tänk på att en katt, mer än 
många andra djur, underlåter att 
visa smärta. det är viktigt att du 
lär känna din katt och dess bete-
ende, så att du märker om katten 
blir sjuk och kan rädda den i tid.

Har du katt; läs på, sök på nätet 
och var rädd om din ”bästa kom-
pis” och älska den som en familje-
medlem. det är ingen leksak även 
om du köpt den av en oseriös 
kattsäljare för en lyckopeng. Föds 
den, har den rätt till ett bra liv.

Lena Ohlsson, KKS Kristianstad

ta väl hand om din ”bästa kompis”!

Köp pReSeNteR i webSHopeN – 
peNgaRNa gåR till KatteRNa!
Födelsedag? Handla present i vår web-
shop  -  både födelsedagsbarnet och 
nödställda katter blir vinnare! Vi säljer 
kattleksaker, handgjorda smycken, 
gratulationskort, kattskyltar med mera. 
titta in i shopen: www.kks.nu/store  

Hundskolan alternativ
Carola ljungkvist
tel: 0733-84 16 26

StödHem! StödHem! StödHem!
Vi söker förtvivlat efter fler stödhem. 
Vi behöver hjälp av många fler för att 
kunna hjälpa alla de katter som regist-
reras hos oss.

du som bor på landet eller i villa 
kanske inte ens tänkt på att du skulle 
kunna ställa upp?! Om du har en bod, 
uthus eller annat utrymme, kan det fak-
tiskt vara precis vad en upphittad hona 
med ungar behöver eller någon katt 
som är i akut fara, det vill säga katten 
hotas med avlivning. Och du kanske 
har utrymmen inne i huset, där en 
uttröttad hemlös katt eller tam ompla-
ceringskatt skulle kunna bo tills vi hittar 
permanent hem?

tänk till! Katterna behöver er!
Kontakta vår stödhemssamordnare 

via vår servicetelefon 0977-40 05 11, 
lämna meddelande och bli uppringd, 
eller maila marianne@kks.nu.

teStameNte
Om du vill hjälpa nödställda katter, kan 
du skriva in detta i ditt testamente. 
Utan bröstarvingar hamnar kvarlåten-
skapen annars hos allmänna arvsfon-
den utan specificerad användning. 
Försäkra dig om att dina pengar kom-
mer katter till godo genom att testa-
mentera exempelvis till Kattkommando 
Syd. Vi har räddat många katter tack 
vare testamentsgåvor. Mer information 
genom Birgitta Carlsson, 070-412 90 68, 
birgitta@kks.nu.

Vi beHöVeR fleR faddRaR!
Våra fadderinkomster har minskat med 
30 000 kr på ett år. Faddrarna jämte sto-
ra gåvogivare som regelbundet stödjer 
KKS är ryggraden i verksamheten. du 
betalar valfri summa per månad. Peng-
arna går direkt till katters veterinärvård, 
mediciner, och mat. 

anmäl dig som FaddeR i dag! Ring 
070-412 90 68 eller maila birgitta@kks.
nu. 

Vi vill också rikta ett StORt taCK till 
våra nuvarande faddrar och gåvogi-
vare. Utan er stannar KKS.



www.biodistra.com

– för magens skull

Dålig mage 
är inget kul

Stomax motverkar matsmältningsstörningar hos 
katt och hund. Stomax skyddar och stöttar tarmen, 
normaliserar avföringen och gynnar tarmfloran. 

Köpställen: Djuraffärer och veterinärer.

Marknadsförs av Biodistra AB 020-21 25 25. Läs mer på:

Med kunnig personal och ett stort sortiment hälsar vi er väl-
komna till vår butik på Pilgatan 10 i Malmö, tel: 040 - 18 33 32.

öppettider
Måndag - Fredag 10 - 19 Hemsida: www.zooab.se
lördag 10 - 16 e-post: varnhem@zooab.se

en stackars katt hoppade på tre ben 
i sex dagar efter att anmälaren sett 
katten för första gången i februari-10. 
Katten, som senare fick namnet apol-
lon, fångades med fälla och togs till ve-
terinär. ena baktassen var helt uppfläkt 
och infekterad, prognosen var inte god. 
apollon var mycket rädd och vilsen, 
de flesta skulle ha kallat och kallade 
honom vildkatt, men inte jag.

då jag under ett flertal år har fångat 
in drygt hundra katter i olika kolonier 
har jag lärt mig tyda kattens språk. Jag 
såg hopp i hur han betedde sig, det var 
skrämmande hur lätt alla dömde ut ho-
nom, men jag såg längtan i hans ögon 
och kämpade för en operation!

Jag fick honom tillräckligt "hanterbar", 
men efter en veckas försök med att 
tvätta såret amputerades benet istället.

efter bara ett par veckor i stödhem 
blev han som vilken tamkatt som helst! 
Han fick stanna permanent, de kunde 
inte låta denna underbara katt flytta.

Emma Gren, KKS Ronneby

Försöket att rädda Apollons ben misslyckades, här vilar han ut efter den lyckade operationen.

Apollon stormyser i mattes famn, det blev ju riktigt 
bra till slut med egen familj och kattkompis.
Har du möjlighet att hjälpa en nödställd katt så 
ring KKS servicetelefon: 0977-40 05 11.

Solskenshistoria!

bli Stödmedlem = KKS-VäN
Som KKS-vän stödjer du KKS´ arbete för att 
rädda liv. Sätt in 75 kr + porto 6 kr på plus-
giro 138 39 84-0 så får du ditt medlemskort 
med posten. Skriv ”KKS-vän” + ditt namn 
och din adress på inbetalningen.

KKS Webshop
I vår shop finns jättefina glaskatter från 
Kastlösa Glashytta på Öland. Ingen är 
exakt som den andra, eftersom de är 
handgjorda. Finns i tre olika varianter. 
Katten är ca 20 cm hög från svansspet-
sen räknat. endast 175 kr + porto 44 kr.

beställ genom KKS webshop  
www.kks.nu/store eller sätt in sum-
man på vårt plusgiro 138 39 84-0. 



www.tandsten.se

Hur ofta borstar din 
katt tänderna?

Läs mer på:

 

Strö lite PlaqueOff® Animal på hundmaten varje dag och 

du får en hund med bättre munhälsa. PlaqueOff® Animal 

är en ren naturprodukt som fungerar lika bra till katter och 

hundar. Köpställen: Djuraffärer, veterinärer, Granngården 

och apotek. 

Marknadsförs av Biodistra AB 020-21 25 25.

jörgens tusenlapp

Här hittar du 

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

Kan du ställa upp som stödhem? Kon-
takta stödhemssamordnare Marianne 
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.

trevlig sommar till alla kattvänner!  

Såfin och turia lämnades in 
för avlivning vid två månaders 
ålder. de har nyss fyllt ett år 
och har benen fulla av spring. 
de gosar gärna och ligger tätt 
intill när det blir läggdags. 
Kan du erbjuda tjejerna ett 
permanent hem så skicka ett 
mejl till carina.a@kks.nu.

Får vi bo hos dig?

”Skänk trygghet och värdigt liv åt alla 
katter. För dessa varelser är jordens egna 
små änglar.”
Så skriver Jörgen i Ronneby som är 
försäkringsfadder och gåvogivare. Vi 
fick nyligen en stor gåva från Jörgen på 
1 500 kr för att använda till att betala 
veterinärskulder. Jörgen uppmanar 
nu alla andra att hjälpa KKS att betala 
veterinärkostnader för katter som vi 
räddat till livet. 

KKS säger inte nej till en katt som 
behöver veterinärvård. Vi försöker 
också hitta lösningar för de katter som 
anmäls till oss. Vi hör inte sällan från 
anmälarna att de kontaktat andra katt-
organisationer utan att få hjälp. 

Vi har heller inte lösningar för alla 
katter omedelbart, men vi öppnar en 
dörr och diskuterar tillsammans med 
anmälaren hur vi gemensamt ska 
kunna hjälpa katten eller katterna. Ofta 
tvingas vi ta emot katter akut för att 
undvika avlivning. Problemlösning är 
en del av det dagliga arbetet för aktiva 
i KKS! 

KKS har ekonomiskt ansvar för 
katterna på våra katthem, alla katter 
i stödhem och hjälper också till med 
många kattkolonier. Katter blir sjuka 
och måste ha veterinärvård. Vi har inte 
råd att försäkra alla KKS-katter. det är 
därför vi har försäkringsfaddrar. Många 
katter har försäkrats, men lika många 
återstår och nyinkomna upphittade 

katter är förstås inte försäkrade och 
måste ibland tas direkt till veterinär för 
att få sina skador omsedda – och i så 
fall kastreras samtidigt.

Periodvis får vi väldigt höga veteri-
närkostnader som vi inte har täckning 
för utan vi får upprätta avbetalnings-
planer, starta insamlingar och försöka 
få in pengar på olika sätt, bland annat 
via torgförsäljning och marknader – 
och vädja om gåvor från kattvänner.

Jörgen som känner till vår ekono-
mis berg-och-dalbana tog initiativ 
att hjälpa och vi vill gärna försöka bli 
av med våra veterinärskulder för att 
få bättre kontroll över utgifterna och 
kunna betala nya räkningar i tid.

Var och en kan hjälpa till. alla gåvor 
är välkomna!

Fundera också på om du vill hjälpa 
oss kontinuerligt på något av följande 
sätt:

bli fadder. Betala valfri summa varje 
månad. dessa månadsinkomster ger 
oss stabilitet.

bli försäkringsfadder. Vi har redan 
minskat veterinärvårdskostnaderna 
tack vare att en del katter som behövt 
veterinärvård haft en försäkringsfadder. 
För bara 61 kr/månad blir en KKS-katt 
försäkrad. 

Kontakta vårt agria-ombud Marie-
louise Blomberg, milo.blomberg@
hotmail.com, eller ring 0455-413 23.

ge till insamlingar. Vi startar insam-
lingar för en del av de katter som fått 
veterinärvård. läs mera på www.kks.
nu. aktuella insamlingar är ”Allergiska 
Rutan” som måste specialbehandlas på 
Skogsbykliniken på Öland och upphit-
tade ”Rambo” som var i dåligt skick 
när han togs om hand. Hittills har hans 
veterinärvård kostat över 4 000 kr och 
kommer inte stanna vid det. Rambo 
vilar ut i stödhem i tygelsjö.

Skänk kattmat i foderkorgar eller 
direkt. I vissa affärer har vi foderkorgar 
utställda, senast på Maxi i Karlskrona. 
Köp kattmat i butiken, lägg i korgen 
och KKS-katter får mat. På www.kks.nu 
hittar du förteckning över foderkorgar 
och uppgifter till våra förmedlare och 
katthem som alla behöver mat!

Och för att vi ska kunna bli av med 
skulderna skulle vi vilja ta ett räntefritt 
lån om någon kan tänka sig att stödja 
KKS på detta sätt. Vi skriver ett avtal 
och börjar betala tillbaka lånet 2011 
eller efter överenskommelse. Om du vill 
diskutera detta, kontakta Birgitta, 070-
412 90 68, eller maila birgitta@kks.nu.

Sätt in din gåva på KKS plusgiro 
138 39 84-0. Märk gåvan med ”Jörgens 
tusenlapp”, du kan ge vilken summa du 
vill! eller ”Allergiska Rutan” eller ”Ram-
bo”. På hemsidan redovisas alla gåvor.

Birgitta Carlsson, KKS Karlskrona


