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Ditt stöd betyder allt för katterna. Hjälp katter i nöd genom en sommargåva! Pg 138 39 84-0.

Mimmi - supermamma & hjältinna

Mimmi, här helt översållad av ungar, 
gör ingen skillnad på sina egna fyra 
ungar och de fyra adoptivungarna.

En varm fredagskväll i början på juni 
ringer personal på Stena Line i Karls-
krona och berättar att de hittat tre katt-
ungar i en skördetröska. Lastbilen har 
kommit från Sundsvall och ska vidare till 
Polen. Tre timmar senare är kattungarna 
placerade i stödhem i Skåne hos Mimmi 
som två veckor tidigare fött fyra friska 
kattungar.

Så kan det gå till när Kattkommando 
Syd griper in. Turen var med oss. KKS-
Inga-Lill råkade vara i närheten och efter 
kontakt via internmail och telefon, fick vi 
napp från ett stödhem i Skåne. Kattung-
arna hämtades vid färjan, vätskades upp 
och fick modersmjölksersättning (som 
turligt nog fanns på Hökamåla Katthotell 
i Rödeby) och kördes tio mil till Skåne-
gränsen där stödhemmet mötte upp tio 
mil söderifrån. 

Och ungarna har klarat sig trots den 
långa resan genom Sverige! Mamma 
Mimmi var en hårsmån från att föda 
utomhus i Billesholm i nordvästra Skåne. 
Fem dagar efter att hon fångats in födde 
hon sina ungar. Tre dagar senare tog 
Mimmi till sig en nyfödd kattunge som 
hittats på en parkeringsplats i Eslöv. 
Mimmi är en verklig supermamma! 

Flera dräktiga mammor har fått 
livsrum av KKS under våren och upphit-
tade kattungar har tagits om hand. Fem 
kattungar runt tolv veckor hittades i 
Helsingborg tillsammans med en halv-
årsgammal kattunge. Polisen satte dem 
på djurpensionat. KKS tog sig an ärendet 
för att de inte skulle avlivas. Men polisen 
fick in nya katter, två upphittade ungkat-
ter och två vuxna från ett dödsbo. Som 
väl var hittade vi ett stödhem i Helsing-
borg till de två yngre. De vuxna är på 
väg till Blekinge för placering på ett av 
våra katthem.

Arbetet för att hjälpa katter från att 
bli avlivade tar aldrig slut. Vi har lyckats 
bygga upp ett nätverk av personer i 
södra Sverige - men även på andra håll - 
som gör att vi många gånger kan gripa 
in, även när det gäller akuta fall. Men vi 
får också det ekonomiska ansvaret för 
katterna när permanenta hem inte hittas 
– och det blir fler och fler som placeras 
på något av våra katthem eller i stöd-
hem. Skygga katter är väldigt svårt att 
hitta hem till och då blir de kvar hos oss.

Därför är ekonomisk hjälp absolut 
nödvändig för att vi ska klara våra 
åtaganden. Just nu är det många katter 
som behöver veterinärvård och vi har 
inte pengar så att det räcker: Linus och 
James kan ha urinbesvär och behöver 
undersökas. Sirius har en brun fläck på 
ena ögat som nu täcker nästan hela 
ögat. Och gamle Pricken Nick har konsta-

terad Forl (tandsjukdom) och tandkötts-
inflammation. Han och flera andra katter 
på Malmö Katthem behöver komma på 
återbesök hos veterinär.

Mor och dotter, chinchillaperser 
golden, 9 och 7 år gamla, kommer från 
ett dödsbo i Småland som tidigare hade 
uppfödning. De har fått ett stödhem, 
men är okastrerade och måste tas till 
veterinär för att raka av tovorna. Det 
finns också en hane på 10 år, som är kvar 
i hemmet, och ytterligare tiotalet katter 
som ska kastreras. Och vi söker givetvis 
nya hem till dem!

Varje gåva är välkommen för att vi ska 
kunna fortsätta arbetet med att rädda 
liv. Stora gåvor hjälper fler, men varje 
gåva gör skillnad. Så tveka inte att stödja 
KKS! 

Birgitta Carlsson
Ekonomiskt ansvarig KKS



Gå med i vår exklusiva
Kattunge klubb   www.hillspet.se

™Varumärken ägs av Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2011

Produkt som visas: Hill’s™ Science Plan™ 
Healthy Development™ Kitten

Vi har gett kattungar
högsta prioritet

i över 70 år

Hill’s™ Science Plan™ Healthy 
Development™ erbjuder
noggrant balanserad nutrition 
med högkvalitativa ingredienser 
som innehåller 50 viktiga 
näringsämnen

Hill’s™ Science Plan™ hjälper 
din kattunge att växa sig 
stark, frisk och lycklig

spoNsoRhuset.se/kks
Gör du vanligtvis dina inköp via Internet? 
Då föreslår vi att du i fortsättningen gör 
detta via sponsorhuset.se/kks. Du kan 
handla i över 200 välkända nätbutiker, bl a 
Bokus, Cdon, Ellos och Inkclub, samtidigt 
som dina köp genererar pengar till KKS 
katter.

Anmäl dig också till olika konsumentun-
dersökningar! KKS får mellan 5 och 35 kr för 
varje undersökning du besvarar. Du samlar 
också poäng som du kan växla in mot bio-
biljetter eller presentkort.

 Registrera dig som medlem på spon-
sorhuset.se/kks. Obs! att du måste vara 
medlem samt inloggad när du handlar för 
att katterna ska få ditt stöd.

spoRtkliCket.se/kks
Genom att klicka dig runt på olika internet-
sidor via sportklicket.se/kks kan du stödja 
KKS katter. För varje klick som genererar 
en ny sidvisning skänker du pengar till KKS 
(utan kostnad för dig). Ha KKS som startsida 
på Sportklicket!

Även här kan du handla i ett stort urval av 
nätbutiker och via dina köp hjälper du KKS 
katter. Du måste vara medlem samt inlog-
gad för att katterna ska få ditt stöd.

Tass för att du tänker på oss fyrbenta när 
du handlar!

Kan du öppna din dörr och bli stödhem åt en eller flera behövande katter? KKS är ständigt i akut behov av stödhem. Ring 0455-221 19 för mer information eller anmäl dig på stodhem@kks.nu

Besök vår hemsida - kks.nu
Hjälp KKS att hjälpa en hemlös katt 
till ett bättre liv genom att:
•	 handla i vår nätbutik, kksbutik.nu
•	 bjud på de olika auktionerna
•	 bli KKS-vän: 75 kr + 6 kr porto/år 

betalas till pg 138 39 84-0
•	 anmäl dig som fadder och skänk 

en valfri gåva varje månad
•	 bli försäkringsfadder åt en katt 

och hjälp KKS genom att veteri-
närvårdskostnaderna minskar

Julia vill flytta

Julia föddes ute i Helsing-
borg. Hon, ungarna och flera 
ungkatter räddades somma-
ren 2010 och fick en fristad 
hos stödhemmet Matilda i 
Eskilstuna. Julia är den enda 
katten kvar att placera! Ring 
0736-27 37 58.

Fler katter som söker  
hem hittar du på kks.nu

Snälla! Får jag 

bo hos dig?

kks NätButik i Ny skepNad!
Köp laminerade skyltar, gratulations-
kort, virkade kattleksaker med och 
utan mynta, smycken och mycket 
annat. Titta in på kksbutik.nu

Försäkrade katter sparar 
pengar åt KKS
Tack vare våra försäkringsfaddrar har 
veterinärvårdskostnaderna minskat. 
Under ett halvår har vi tjänat in drygt 
31 000 kr! Det är Jannice, Howard, 
Bebop, Pippi, Esther/Frasse, Annsofie, 
Gosan och Esther som pengar sparats 
för. Tack till våra försäkringsfaddrar!

Men vi har fler katter som behöver 
försäkras. Om du vill bli försäkrings-
fadder, ring vårt Agria-ombud Marie-
Louise Blomberg, 0455-413 23, eller 
anmäl dig via kks.nu .

Du betalar 67 kr per månad för 
basförsäkring och 85 kr för plusför-
säkring där mediciner ingår. 

Och om du ska försäkra din egen 
katt, ring Marie-Louise som hjälper 
till. Ange alltid vårt ombudsnummer 
så får KKS en slant utan kostnad för 
dig: agria 091 000 53. 

Folksam 125 500, if 4SL-15F 125
sveland 0823.

Vi på Kattkommando Syd 
önskar alla som hjälper 

oss hjälpa katter en

TREVLIG SOMMAR 
MED MYCKET SOL 

OCH VÄRME!

Utan ert stöd kan vi 
inte rädda katter.

Hitta oss i sommar!
KKS står på marknader, loppis och 
torgar under sommaren för att få in 
pengar. Var kan du se på kks.nu. 

Angelica planerar att stå på Rö-
stånga marknad 22-24/7. Kan du sy 
kattbäddar, baka, sylta, safta, skramla 
med bössa? Ring 073-318 20 44.

Marita vädjar om hjälp till Linus 
katteria: mat, saker, pengar till veteri-
närvård, arbetshjälp och hjälp att få 
in pengar till det löpande. Ring 0706-
88 52 23. Bg 710-8202.

KKS Malmö planerar att skramla 
med bössa under Malmöfestivalen 
19-26/8. Kontakta malmo@kks.nu om 
du kan hjälpa till någon dag.



En sann historia med ett lyckligt slut, men 
som kunde ha slutat oerhört tragiskt!

Kattpojken Lille Titt, 8 år gammal och 
alldeles ljuvligt underbar, bodde hos 
en man som inte ens ansåg att man 
skulle lägga pengar på att låta sin katt 
få somna in värdigt och lugnt. Mannen 
hoppades hellre på att katten skulle 
självdö! KKS Malmö fick vetskap om 
detta genom en bekant till mannen som 
kontaktade oss, ”vi fick gärna hämta 
katten omgående”! Mannen hade väl till 
slut insett att han skulle bli tvungen att 
avliva honom, och såg här chansen att 
spara de ca 700 kr en avlivning annars 
skulle kosta honom.

Det var en mycket sjuk katt vi hämtade 
30 minuter efter samtalet och vi fick åka 
direkt till Haga-veterinären med honom.

lille titt - 
en ”överlevare”

Det visade sig att denna lille pojke, 
som var kraftigt avmagrad och med 
intorkad grön avföring över hela bak-
kroppen, led av ketoacidos och leverpå-
verkan. Vi trodde inte att Lille Titt skulle 
kunna räddas och ställde in oss på att 
låta honom få ett värdigt slut.

Efter provtagning och undersökning 
av veterinär, visade det sig att Lille Titt 
fått diabetes vilket orsakat detta svåra 
tillstånd samt påverkat levern då han 
gått obehandlad under längre tid.

Tillståndet var länge kritiskt, men tack 
vare skickliga veterinärer är nu denna 
fantastiska ”katternas katt” en pigg och 
frisk och busig gosse!

Han får sin insulin två gånger om 
dagen och det är inget som bekymrar 
honom det minsta. Lille Titt älskar också 
sitt specialfoder, just anpassat för diabe-
tiker! Vid senaste återbesöket visade det 
sig också att levern hade återhämtat sig 
och proverna var fullt normala.

 Vi är så oerhört tacksamma för allt 

engagemang och all skicklighet som 
Haga-veterinärerna än en gång visade 
oss! KKS Malmö hade inte klarat sig en 
dag utan Haga Veterinär AB!

Lille Titts vård kostade en del pengar, 
men givetvis är han värd varje krona!

Vi som har förmånen att få träffa 
denna nallebjörn, får ofta tårar i ögonen 
av glädje då vi ser honom busa med de 
övriga katterna, leka med sina leksaker 
eller då han ligger överst på klätterställ-
ningen och spanar ut på fåglarna! För att 
inte tala om då han ligger på rygg i fam-
nen och får kel på sin fina mage, vickar 
på sina tassar och spinner förnöjt!
ingen kan klara av att göra allt, men 
tillsammans kan vi göra skillnad och 
underverk!  

Vill du hjälpa oss att betala Lille Titts 
veterinärvårdsräkningar? Sätt in din 
gåva på Malmö Katthems pg 160 39 54-7 
och skriv "Lille Titt"!

Veterinären Rebecka på Haga 
veterinär undersöker Lille Titt vid 
hans återbesök. Proverna var bra 
och han har återhämtat sig bra. 

Kan du öppna din dörr och bli stödhem åt en eller flera behövande katter? KKS är ständigt i akut behov av stödhem. Ring 0455-221 19 för mer information eller anmäl dig på stodhem@kks.nu

du kaN dRa ditt stRå till staCkeN 
•	 lägg ett bidrag i våra insamlingsbössor 
•	 skänk kattmat/sand i våra fodertunnor

Läs mer på kks.nu under menypunkterna 
”Stöd KKS” och ”Vill du hjälpa KKS?”



här hittar du 

Vi behöver stödhem! Anmäl dig till 
stodhem@kks.nu, ring 0455-221 19.

Vill du adoptera katt? Katter som 
söker hem hittar du på kks.nu eller ring 
förmedlare (se nedan).

katthem och förmedlare
Många katter kräver plats. Därför har 
aktiva i KKS startat egna katthem (med 
tillstånd enl djurskyddslagen)  och flera 
förmedlare är stödhem. Pengar är ett 
måste för att klara veterinärkostnader, 
foder, sand med mera. Om man vill att 
gåvan snabbt ska nå katthemmet/för-
medlaren  går det bra att sätta in gåvan 
direkt istället för via Kattkommando Syds 
plusgiro 138 39 84-0. Allt redovisas till 
KKS centralt. 

Märk gärna inbetalningen med katt-
hemmets namn + gåvogivarens namn 
och ort så gåvan kan redovisas under 
rätt katthem på vår hemsida.

Birgitta axelsson, sölvesborg
073-83 11 897, birgitta.axelsson@kks.nu , 
pg 156 99 03-6
Bäckareboda gård, Ramdala
lena@kks.nu , pg 158 59 71-3
hökamåla katthotell, Rödeby
070-412 90 68, birgitta@kks.nu , 
pg 138 39 84-0
lenas katthem, sölvesborg
0705-49 56 12, lena@kks.nu , 
pg 158 59 71-3
linus katteria, Finja
0706-88 52 23, linuskatteria@telia.com , 
bg 710-8202
Malmö katthem, Malmö (3 filialer)
malmo@kks.nu , pg 160 39 54-7
Remingtons kattlya, löddeköpinge
0706-67 36 86, stina@kks.nu , 
pg 160 69 09-8
sölvesborgs katthem, hosaby Björke
lena@kks.nu , pg 138 39 84-0
tasseBo, industrigatan 7, kristianstad 
Öppet: Onsdag, lördag 13-16, 0705-88 94 
78, joanna@kks.nu , 
pg 56 53 40-7

Läs mer om katthemmen på kks.nu

Kontaktpersoner finns i Borås, Bromölla, 
Göteborg, Hässleholm, Kalmar, Karlskro-
na, Kristianstad, Löddeköpinge, Malmö, 
Sundbyberg, Sölvesborg och på Gotland. 
Verksamhet finns även på andra orter.

Vill du ha kks-bladet via e-post? Anmäl till berndt@kks.nu om du vill ha KKS-bladet via e-post istället för på papper.

Trampet av små tassar blir kanske inte vad du tänkt dig:

Kastrera din katt - i tid!

Att kastrera sin katt i tid är väldigt viktigt och det gäller såväl honor som hanar. 
Många kattägare blir tagna på sängen och är uppriktigt förvånade över att famil-
jen utökats från en till sex katter.  ”Men hon är ju bara en unge själv... hur blev det 
så här?!”, ”Jag hade ingen aning om att...”, ”Jag trodde inte de kunde bli mammor så 
tidigt!”, ursäkterna är många men hjälper föga när ungarna är födda.  

När de är mycket små märker man inte så mycket av dem men... De är inte små så 
länge och det blir VÄLDIGT turbulent med så många ungar när alla är tolv veckor och 
har benen fulla med spring ;-)  

Ge gärna en gåva till vår insamling för kastreringar men framförallt... kastrera din 
egen katt i tid!

Precis intagna till Lenas katthem födde tre honor inom ett dygn tio helt underbara ungar.

Nytänkande
inom näringsprecision
för kattens hälsa

Nytänkande
m näringsprecision

för kattens hälsa

Hitta rätt foder till din katt på www.royalcanin.seHitta rätt foder till din katt på www.royalcanin.seHitta rätt foder till din katt på www.royalcanin.seHitta rätt foder till din katt på www.royalcanin.seHitta rätt foder till din katt på www.royalcanin.seHitta rätt foder till din katt på www.royalcanin.se
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Välkommen till
ÖPPET HUS
på Hökamåla Katthotell, Rödeby

söndag 3 juli kl 11-17

Våfflor, hembakt, ät hemlagad lunch! Loppis, lotterier, försäljning.

Guidad kattur kl 12, 14 och 16.
Skänk gärna kattmat, sand och leksaker.

Kör  in vid Östra Rödeby, ca 2 km upp på Mörtövägen,  nr 77. Buss 4 
från Karlskrona, stig av vid Stationsvägen. För närmare info, ring 070-
412 90 68, och om du vill bli hämtad vid bussen.


