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Skänk en gåva till de nödställda sommarkatterna! PG 138 39 84-0.

HJäLp Linus katteria!
Mat, sand, leksaker och klösmöbler är 
sådant som katterna på Linus Katteria 
behöver. Pengar och hjälp med daglig 
skötsel är välkommet! Ring 0706-88 52 
23 eller maila linuskatteria@telia.com. 
Din gåva sätter du in på bg 710-8202, 
Linus Katteria. Bössor finns i zoo-affärer.

Alice opererades för cancer i 
april. Hon var den allra första kat-
ten Marita Ljunggren tog in på 
sitt katthem i Finja utanför Häss-
leholm 2004. Vi håller tummarna 
för Alices tillfrisknande!
 

Mer än 500 hemlösa katter har Marita 
fångat in, tagit hand om och placerat i 
nya hem! Katter som inte får permanenta 
hem får bo kvar på Linus Katteria, döpt 
efter sonen Linus som var två år vid 
starten. En del katter har också placerats 
i stödhem i trakten.

Det är i huvudsak hemlösa katter som 
Marita har hjälpt. Istället för att få en kula 
i huvudet av kommunjägaren, har katter 
som bott i olika kolonier runt Hässleholm 
räddats till livet. Upphittade katter, en 

Ett nödrop kom 1 maj. Kattmamma med 
sex ungar hittade i Blomsterlandet som 
ligger i ett affärscentrum i Lyckeby utan-
för Karlskrona. Ungarna hade inte öppnat 
ögonen. Kunde vi hjälpa att fånga in? 
Akut utryckning av Inga-Lill från KKS som 
bor fem mil bort. 

Det hela slutade lyckligt. Vi hade ing-
enstans att sätta familjen, men efter litet 
övertalning tog anmälaren, som arbetar 
i Blomsterlandet, emot dem. Mamman 
som var hyfsat tam var synlig även året 
innan, möjligen föddes en kull då också.

del i dåligt skick, har också fått en fristad 
på Linus Katteria.

Aktuella kolonier finns i Bjärnum 
och Ballingslöv. Rågången, Läreda och 
Ignaberga är några ställen som har tömts 
helt på kolonikatter, totalt 60 indivier, 
vuxna och ungar! Alla har fått den vård 
som behövts efter hälsoundersökning, 
kastrerats, id-märkts och vaccinerats.

De flesta katterna är inte så tama 
eftersom de är födda ute, vilket försvårar 
placering. Man får ha tålamod och låta 
det ta tid för att katter som levt ute ska 
bli trygga i sin nya miljö. Många katter 
som varit hemlösa blir helt tama. Men 
det viktiga är att ge katten ett bra liv, 
oavsett om katten blir tam eller ej.

Marita började med att bygga om 
hönshuset och har sedan utvidgat 
utrymmena på den egna fastigheten. 
Katterna har tillgång till uterastgård, ett 
populärt tillhåll för katterna året runt.

Veterinär- och medicinkostnaderna 
ligger på ca 75 000 kr om året. Foder 
är förstås en tung bit. Gåvor mottages 
tacksamt, hälsar Marita. Katter på Linus 
Katteria som söker nya hem hittar du på 
kks.nu, Maritas katter. Linus Katteria finns 
även på Facebook.

Mamma-katt är nu i trygghet och kan mysa med sina sex små pälsbollar.

Kattlucka och katt-trappa finns på flera olika ställen 
så katterna kan gå in och ut som de vill i rastgården.

Det är sex killar tror 
stödhemmet! Alla mår 
bra. Ungarna söker 
hem som de kan flytta 
till vid 12 veckors ålder 
(slutet av juli). Om du är 
intresserad att få veta 
mera, ring 0708-700 341 
eller maila grossan@
telia.com. Mamma-katt 
kastreras av KKS när 
småttingarna flyttat.

500 hemlösa katter kan tacka marita för livet

kattfamilj i blomsterlandet



Fler än 10 000 katter har räddats av KKS sedan starten 2000. Hjälp oss att rädda ännu fler!

Ansök om ett kundkort, ett s.k. VÄRDE-
KUNDKORT, där ni samlar bonuspoäng. 
Utförliga villkor finns att läsa på vår 
hemsida, hagaveterinar.se. 
 
Vi har även olika kampanjer under året,  
t ex kastrerings-/foderkampanj i sam-
band med Kattens dag i nov/dec. 

Öppettider
Måndag-Torsdag: 08.00-18.00
Fredag: 08.00-16.00

Akutjour 24 timmar om dygnet, 
telefon: 0705 90 07 13. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Haga Veterinär AB
Krombyvägen 210
238 41 Oxie, Glostorp
Telefon: 040 46 95 05
E-post: info@hagaveterinar.se

Har du något att skänka?
Vi behöver saker att sälja i nätbutiken 
och att auktionera ut. Har du något 
i gömmorna? Smycken, gärna katt-
saker av olika slag, andra småsaker 
som inte är skrymmande och väger så 
mycket att skicka?

Hör av dig till marianne.l@kks.nu, 
073-83 11 897.

tandvårdsupprop

Tessan ber om ett tandvårdbidrag till sina kompisar.

Jonas är hos Haga Veterinär för att ta bort sin kateter. Så här ser det ut... inte så kul... men nu ska den bort!

Tand- och tandköttssjukdomar är vanligt 
hos katt. Även vissa raskatter lider av det-
ta. Exempel på dessa sjukdomar är FORL, 
en ny mycket smärtsam sjukdom av oklar 
orsak, parodontit, autoimmun gingivit 
etc. En tandbehandling kan kosta upp 
till 6-8 000 kr/katt beroende på vad som 
behöver göras. Katter kan givetvis också 
få tandskador, t ex få en tand avslagen.

Det är flera katter i Remingtons kattlya 
som fått kostsamma men nödvändiga 
tandbehandlingar. Harry, Candy som är 

helt tandlös men en nu mycket lycklig 
och rolig katt, Marlena, Liza, Kille och 
senast Lizzie vars tänder och käkben var 
mycket illa däran.

På tur för absolut nödvändig tand-
behandling står Leo, Slarva, Trissan, 
Howard, Theo och Tudor. Vill du hjälpa 
dessa katter att slippa sina ständigt vär-
kande tänder sätt in en gåva på Reming-
tons kattlyas PG 160 69 09-8. Märk din 
gåva med ”Tessa”. Tass på förhand från er 
förväntansfulle Remington.

Loppis, bromÖLLa
Pingstafton 26 maj kl 9-15, Bellas Place, 
parkeringen. Kristianstadsvägen 782.
Loppis sista lördagen i juni, juli, augusti,  
kl 9-15. Handla eller skänk! 

HÖkamåLa kattHoteLL, rÖdeby
Öppet Hus Pingstdagen 27 maj kl 11-16. 
Mörtövägen 77 C. Ta gärna med mat och 
sand till katterna! Tipspromenad. Serve-
ring. Öppet Hus sista söndagen i varje 
månad kl 13-16.

remingtons kattLya, LÖddekÖpinge
Öppet Hus sista söndagen i varje månad 
kl 14-16. Lantvägen 21.

sÖLvesborg kks
Lena & Birgitta står på Killebomfestivalen 
i Sölvesborg den 4 juli och Östersjöfesti-
valen den 19-21 juli i Karlshamn.

tassebo, kristianstad
Öppet onsdagar & lördagar 13-16. Indu-
strigatan 7. 

Övriga aktiviteter
Under sommaren kommer du att hitta 
KKS-aktiva på olika marknader i Skåne-
Blekinge. KKS Karlskrona hittar du i 
torghandeln på Stortorget i Karlskrona 
vissa lördagar.

Du hittar arrangemang där KKS deltar på 
vår hemsida, kks.nu, se under Aktiviteter.

arrangemang

Jonas är en av de katter som kommer 
från vårt stora ärende ”Utbränd Kattvän” 
och har sedan augusti 2011 bott i ett 
mycket gott stödhem där också kattflick-
orna Hillary och Sessan bor (också de 
ursprungligen från samma ärende).

Stackars lille Jonas har drabbats av 
urinstopp och man konstaterade också 
urinvägsinfektion på Haga Veterinär. 
Urinvägarna rensades och Jonas fick satt 
in en kateter så att han kunde få tömma 
sin blåsa. Haga Veterinär rekommende-
rade en penisamputation för att undvika 
upprepade infektioner och urinstopp, 
som är både smärtsamt och fysiskt be-

Finaste Jonas behöver en dyr operation!
lastande. En hel del katter har fått gjort 
detta med mycket goda resultat och 
utan obehag för dem i livet.

Trots att en del katter får både medicin 
och specialfoder så bildas nya stopp. 
Sitter stoppet i den yttre delen av penis 
så kan man göra en penisamputation. 
Då opererar man bort den del av penis 
som sitter på kroppens utsida. Efter en 
sådan operation är hannens urinrör och 
mynning som en honkatts, dvs kortare 
och bredare. Stopp bildas då inte lika lätt 
som tidigare. 

Sätt in gåva till ”Jonas” på pg 160 39 
54-7, Malmö Katthem.



KKS är i akut behov av fler stödhem. Anmäl dig på stodhem@kks.nu eller ring 0455-221 19.

ett stort tack till Majvi och Tommy på 
Mediaservice i Kristianstad som stött 
KKS i tio år och nu trycker och packar 
KKS-bladet utan kostnad! Julbladet 
skickades till hela vårt adressregister 
på över 10 000 personer utan att 
KKS behövde betala portot. Det blir 
mycket pengar till behövande katter 
istället.

Nytänkande
inom näringsprecision
för kattens hälsa

Nytänkande
m näringsprecision

för kattens hälsa
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signe söker hem!

Snälla, får jag bo hos dig? Det är sååå ensamt här.

Så länge katter lämnas vind för våg, där 
en del överlever och föder ungar vilket 
leder till att kattkolonier uppstår, kom-
mer KKS och andra ideella kattorganisa-
tioner att behövas för att rädda livet på 
dessa katter.

Och behovet av pengar är alltid stort.
Vi tvingas därför fortsätta vädja om 

gåvor för att vi ska kunna erbjuda behö-
vande katter veterinärvård, kastrera dem 
för att begränsa antalet katter, vacci-
nera för att de ska klara sig från dödliga 
smittor, och förse katterna med mat och 
mediciner.

Här ett urval av de många katter som 
KKS haft eller har kostnader för just nu:

pluto har kommit till ett fantastiskt 
stödhem i Bodafors som tagit emot 
många behövande katter. Han hade 
frostskador på trampdynorna när han 
hittades. Pluto har opererat bort tänder 
vid två tillfällen, munnen sköjs regelbun-
det med klorhexidingel för att mildra 
tandköttsinflammationen. Pluto behöver 
komma till veterinär igen. Den senaste 
fakturan på drygt 5 000 kr är inte betald 
än. Hjälp behövs!

grålle och mijo som hittades i samma 
koloni har också fått en fristad i Bodafors. 
Båda har fått tänder utdragna och fler 
behöver dras ut. Mijo har dessutom blod 
i urinen. Pengatillskott behövs för att 
klara kostnaderna.

sheena har diabetes och har fått 
insulindosen inställd. Hon får en spruta 
varje dag. KKS har flera diabeteskatter 
som klarar sig bra. Veterinär tyckte att 
diabetessjuke Jack på Bäckareboda katt-
hem skulle avlivas för sex år sedan. Han 
lever än och mår finfint! Stödhemskatten 
Julia i Lund har också diabetes. Julia har 
tyvärr andra problem och har varit hos 
veterinär flera gånger senaste halvåret 
till en kostnad av flera tusen kr. Senaste 
räkningen var på 1 368 kr.

Insulin, sprutor och stickor kostar 

kan du skänka en slant?
pengar. Ge gärna en slant till våra diabe-
teskatter. De äter också dyrt specialfoder.

Lilla maja var bara tre veckor när hon 
och två syskon blev moderlösa därför att 
familjens hund enligt uppgift bet ihjäl 
kattmamman. De fick inte rätt moders-
mjölksersättning förrän de placerades i 
KKS stödhem i Billesholm. Maja slutade 
äta när hon var fem veckor och blev in-
lagd på Helsingborgs djursjukhus. Nu är 
hon hemma igen och mår bra, men det 
är oerhört dyrt med inläggning och det 
fattas några tusen kr på den faktura på 
ca 5 000 kr som ännu inte är betald. 

Tack ni som redan skänkt pengar till 
Maja så att vi kunde lösa ut henne kon-
tant med 3 500 kr!

Vi lyckades rädda sju ungkatter från ett 
vanvårdsfall som placerats på djurpensi-
onat av polisen tack vare att ett stödhem 
i Malmö erbjöd dem en fristad. De ”sju 
musketörerna” kommer att behöva 
kastreras.

Och så är det elvis i Skumparp (med 
världsberömd namne) som skadat höften 
och har svårt att gå. Han kan ha blivit 
påkörd. Vi vet inte vilken kostnad det blir 
för Elvis, men att veterinärbesöket kostar 
pengar vet vi. 

Om du vill hjälpa KKS att betala dessa 
räkningar, eller bistå med pengar till 
insulin och foder, sätt in din mycket 
välkomna gåva på pg 138 39 84-0. Märk 
inbetalningen om du vill att pengarna 
ska gå till en särskild katt.

Var och en kan hjälpa till! Även minsta 
gåva hjälper katterna.

Alla gåvor redovisas på vår hemsida 
kks.nu.

sökes: Snäll, rar och kärleksfull stöd-
matte och/eller dito husse som gillar att 
få massor av pussar och att ha en trogen 
knä- och sängvärmare.
Finnes: Liten söt, rar och kärleksfull 
Signe, nu (120512) ca elva månader gam-
mal som bara längtar efter ovanstående.

Lilla söta rara Signe fick tillsammans 
med tre andra kattungar i varierande 
åldrar komma in i Remingtons kattlya 
den 17 september 2011. De kommer 
från ett vanvårdshem. Liten Siri ca 6-7 
månader var vid intag totalt utmärglad 
och med gråbleka slemhinnor. Hon 
visade sig vara smittad med FeLV (felint 
leukemivirus) och fick somna in efter 
några veckor. De tre andra kattungarna 
testades två gånger med sex veckors 
mellanrum och lilla Signe bar på viruset. 
De båda småpojkarna Simon och Sixten 
är friskförklarade.

Signe är en alldeles förtjusande liten 
kattflicka, glad och sprallig och med ett 
oerhört stort behov av uppmärksamhet 
och närhet. Hon är efter drygt sju måna-
der fortfarande symtomfri och fortsätter 
det så kommer hon att testas om igen 
någon gång i maj-juni 2012 då det finns 
en chans att hon själv kan göra sig av 
med viruset. Signe måste hållas som 
ensamkatt för att inte riskera att smitta 
någon annan katt.

Kostnaden för FeLV-kattungarnas 
veterinärvård uppgår fn till 8 092 kr och 
då är vaccinationer, kastreringar och ID-
märkningar inte inräknade. 

bLi kks-vän!
Stödmedlemskap, KKS-vän, kostar 75 kr 
om året. Lägg till 6 kr i porto så skickar 
vi kortet med posten. Sätt in på pg 138 
39 84-0, märk inbetalningen ”KKS-vän”. 
Glöm inte att skriva namn och adress! 



Här hittar du 

ordf styrelsen: 
Christina Jansson, stina@kks.nu
ekonomiansvarig styrelsen: 
Birgitta Carlsson, birgitta@kks.nu
Webmaster & bitr webmaster: Ann-Marga-
ret S & Carina B, webmaster@kks.nu
Försäkringsfaddrar: stina@kks.nu (anmä-
lan), lena@kks.nu (registrering), marianne.l@
kks.nu (hemsida)
ärendelista: arende@kks.nu
nya ärenden: Birgitta A, birgitta.a@kks.nu, 
073-83 11 897. Telefontid: månd & fred kl 15-
17, tisd 15-18.
adresslista: Inga-Lill R, adress@kks.nu
stödhemsanmälan: Lisbeth N, lisbeth@kks.
nu, 0455-221 19

katthem och förmedlare
Katthemmen drivs i KKS regi av förmedlare 
med egen fastighet utom i Kristianstad där 
lokalen är hyrd. Förmedlare kan också vara 
stödhem. Pengar är ett måste för att klara ve-
terinärkostnader, foder, sand med mera. Vill 
du 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 katthem-
mets namn + gåvogivarens namn och ort så 
gåvan kan redovisas under rätt katthem på 
vår hemsida.

angelica W, asmundtorp 
angelica.w@kks.nu, pg 162 79 10-1
birgitta a, sölvesborg
073-83 11 897, birgitta.a@kks.nu, 
pg 156 99 03-6
bäckareboda gård, ramdala
lena@kks.nu, pg 158 59 71-3
Hökamåla katthotell, rödeby
Öppet: Sista söndagen i månaden kl 13-16
070-412 90 68, birgitta@kks.nu, 
pg 138 39 84-0
kikkis bromöllakatter
kikki@kks.nu, pg 161 59 82-4
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 kl 13-16 
0705-88 94 78, joanna@kks.nu, pg 56 53 40-7

Kontaktpersoner finns i Asmundtorp, Borås, 
Broby, Bromölla, Eringsboda, Helsingborg, 
Hässleholm, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, 
Löddeköpinge, Malmö, Norrköping, Sundby-
berg, Sölvesborg och på Gotland. Verksam-
het 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.

Verkövägen 5
371 60 LYCKEBY
Telefon: 0455-36 57 00

Öppet aLLa dagar 8-21

kks Finns på Facebook!
Du får snabbt veta vad som är på gång 
och vilken katt som behöver akut hjälp 
på vår Facebook-sida: facebook.com/
groups/47467666509/

FÖrsäkra din katt – 
ge en sLant tiLL kks!
KKS är tipsombud för flera försäkrings-
bolag. Tipsa gärna vänner och bekanta 
att uppge vårt ombudsnummer om de 
ska försäkra sin katt. Och du själv kanske 
går i försäkringstankar? Vi får en slant 
för varje försäkrad katt utan att det 
kostar dig ett öre. Kontakta vårt ombud 
Marie-Louise Blomberg direkt om du 
vill försäkra i Agria! 0455-413 23, milo.
blomberg@hotmail.com. 

Agria 091 000 53
Folksam 125 500
If 4sL-15F 125

tack för alla gåvor vi fått för att 
hjälpa katter! utan ert stöd hade det 
inte funnits många kks-katter. varje 
gåva räddar liv!

viLL du sticka, sy, tiLLverka åt kks?
Vi söker dig som har tid och lust att 
tillverka saker åt KKS som vi kan sälja för 
att få in extra pengar. KKS-mössen med 
mynta i har varit en succé. Andra kattlek-
saker har också virkats i parti och minut. 
Kattbäddar är något som vi gärna säljer 
via vår nätbutik, kksbutiken.nu. Hand-
gjorda smycken efterfrågas också, gärna 
med kattmotiv! Stickade strumpor, inte 
minst större storlekar, behövs.

Du kanske själv har någon specialitet 
som kan vara till nytta för KKS?

Hör av dig om du vill hjälpa till på detta 
sätt till marianne.l@kks.nu eller annica@
kks.nu. Eller ring 073-83 11 897.

Otto & Sam vill gärna få egna hem.

Stiliga killarna Zim & Kim väntar på mat.

KKS har fått in ett nytt stort ärende där 
vi behöver din hjälp. Både med att hitta 
hem till katterna – stödhem för att rädda 
katterna snabbt, gärna permanenta 
hem – och pengar för att kunna kastrera, 
vaccinera och ge veterinärvård om det 
skulle behövas.

En kvinna ringde och ville ha hjälp 
med omplacering av fem av sina katter 
som hon inte vill ta med sig när hon flyt-
tar från huset. Hon nämnde att grannen 
har måga katter som hon matar, men de 
kommer att avlivas.

Stopp och belägg sade vi! Vi gör inte 
skillnad på katt och katt. Vi kan inte 
blunda för katterna granngårds när vi 
räddar de andra.

Oskar och Otto heter två av katterna 
som söker nytt hem. Många av grann-
katterna är långhåriga och än så länge 

avlivningshotade katter i strömsnäsbruk

namnlösa. Det har sagts att de ska skju-
tas, förgiftas eller lämnas i skogen.

Vi behöver all hjälp vi kan få för att 
hjälpa dessa katter från en för tidig och 
smärtsam död!

Kan du öppna ditt hem för en eller 
flera av katterna? Till att börja med behö-
ver vi flytta dem i säkerhet för att sedan 
söka nya permanenta hem. Kanske du 
har utrymmen under sommaren som kan 
användas? Gäststuga, friggebod? 

Vi behöver också praktisk hjälp med 
att fånga in och köra katterna. Detta är i 
sydvästra Småland.

Hör av dig till Birgitta A, 073-83 11 897, 
birgitta.a@kks.nu. Sätt in din gåva på pg 
156 99 03-6. Märk inbetalningen ”Ströms-
näsbruk”.
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INBETALNING / GIRERING B Kod 1

Eget kontonr vid girering

Till plusgirokonto nr Avgift Kassastämpel

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS   -  RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

Svenska kronor Öre

Avsändare (Namn och postadress)

Meddelande till betalningsmottagaren

Betalningsmottagare

138 39 84 – 0

Kattkommando Syd

KattKommando Syd
c/o Birgitta Carlsson
Mörtövägen 77c
370 30 Rödeby

Du kan stödja KKS på olika sätt!
p 4 vykort + porto=26 kr

p 10 vykort + porto=57 kr

p 20 vykort + porto=97 kr

p 30 vykort + porto=152 kr, ange antal

motivnr. 1: ...... 2: ...... 3: ...... 4: ......

motivnr. 5: ...... 6: ...... 7: ...... 8: ......

p Gåva

p KKS-vän 2012: 75 kr + 6 kr porto

p Jag vill bli FADDER och betalar 

........ kr varje månad.

p Jag vill bli FÖRSÄKRINGSFADDER

p Basförsäkring 67 kr/mån   

p Plusförsäkring 85 kr/mån

p Kattungeförsäkring 37 kr/mån

p Jag betalar helårsförsäkring

Kattens namn: ..............................

p KKS kan välja katt att försäkra

KKS öppnar eget försäkringskonto! 
Ungefär 350 av de katter som KKS har ekonomiskt ansvar för är i dag försäkrade via 
försäkringsfaddrar. Runt 500-600 katter finns alltid på våra katthem eller i stödhem. Nya 
upphittade katter eller infångade katter som behöver tas till veterinär direkt kan inte 
tillgodogöra sig försäkringspengar på grund av karenstiden på flera veckor. Dessutom 
går det inte att försäkra en katt som ännu inte är omhändertagen.

KKS måste betala självrisken på 1 100 kr samt 15 procent av resterande kostnad. Katter 
som varit sjuka tidigare får vi ofta ingen ersättning för trots att de är försäkrade. Tand-
sjukdomar ersätts ej.

Vid analys av hur försäkringsfaddersystemet fungerat sedan starten 2007 har vi 
konstaterat att alldeles för mycket pengar hamnar hos försäkringsbolaget Agria. Det är 
pengar vi skulle kunna använda själva. Som mest har vi under ett år fått tillbaka 40 000 kr 
för försäkrade katter, men vi har betalat in det tredubbla till Agria. Det senaste halvåret 
har vi bara fått någon tusenlapp. Årskostnaden för försäkringarna till Agria ligger nu på 
240 000 kr!

För att vartenda öre från försäkringsfaddrarna ska komma de försäkrade katterna till 
godo öppnar KKS nu ett eget försäkringskonto – vi blir vårt eget försäkringbolag. Du 
betalar som vanligt in försäkringsavgiften till vårt pg 138 39 84-0, men vi för över dessa 
pengar till ett särskilt bankkonto hos KKS istället för till Agria.

Så här blir det: Bara försäkrade katter får ta del av pengarna på försäkringskontot. 
Men hela fakturan betalas med försäkringspengar. Oavsett kattens tidigare sjukdoms-
historia betalas veterinärvården från försäkringskontot om katten har försäkringsfadder. 
Dessutom används pengarna till försäkrade katters tandvårdssjukdomar. Försäkrings-
pengar utgår inte till kastration, vaccination, öronskabbs- och avmaskningsmedel. Man 
kan också välja att bli försäkringsfadder för katter som ligger på vår hemsida, men som 
ännu inte fångats in. 

En nyhet är att vi på hemsidan kommer att redovisa när en försäkrad katt fått veteri-
närvård och vad det kostat. Det ger dig som försäkringsfadder mer information om ”din” 
katt.

Har du frågor? Kontakta Birgitta Carlsson, birgitta@kks.nu, eller ring 070-412 90 68.  

Karlskrona maj 2012

Bli förSäKringSfadder 
du ocKSå!
På inbetalningskortet ser 
du vad det kostar att bli 
försäkringsfadder åt valfri 
KKS-katt. Om du väljer att 
betala försäkringen för ett 
år i taget blir det totalt: 

990 kr för plus
804 kr för bas 
444 kr för kattunge



Snart kommer nya vykort med KKS-katter på!
Håll utkik i KKS nätbutik, kksbutik.nu (står tyvärr fel i KKS-bladet!) och på 
vår hemsida, kks.nu, efter de nya vykorten. Som vanligt är det några av 
alla våra fina KKS-katter som står modeller... ”står och står”... inte så lätt att 
få katten att vara stilla och det är svårt att fotografera en katt i rörelse! Men 
ack så söta katterna är!

Korten kommer från tryckeriet strax före midsommar. Köp hem en bunt så 
du enkelt kan skicka till nära och kära kattvänner i sommar. Använd som 
grattiskort, inbjudan till en trevlig grillkväll eller... ja, det är bara fantasin 
som sätter gränser! 

Beställ nu så får du korten alldeles färska före midsommar! Du kan också 
köpa vykorten direkt från de flesta förmedlarna, då spar du portokostna-
den. 

Glöm inte... Du hjälper en hemlös katt till ett bättre liv när du köper Katt-
kommando Syds vykort och andra saker som vi säljer i vår nätbutik!

Kattkommando Syd önskar alla kattvänner en riktigt trevlig sommar!

Motiv 1

Motiv 5

Motiv 2

Motiv 6

Motiv 3

Motiv 7

Motiv 4

Motiv 8


