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Låt tomten komma till KKS alla katter i år! PG 138 39 84-0.

Bladet
KKS medarbetare uträttar stordåd hela 
tiden! Just före KKS-bladets presslägg-
ning fångade Inga-Lill och Agneta i KKS 
Karlskrona in en tam mamma tillsam-
mans med sina fem ungar, mellan fyra 
och sex veckor gamla.

 Vi fick ett nödrop i början på oktober 
om en honkatt 
på en fritids-
gård nära en 
campingplats. 
Två kvinnor från 
Bilkåristerna som 
hyrde gården för-
barmade sig över 
katterna och bör-
jade mata dem. 
Mamman var 
avvaktande till 
att börja med. Ungarna som fötts under 
ett uthus ganska skygga.

 Inga-Lill lyckades ordna ett stödhem 
till hela familjen, som haft KKS-katter 
i flera omgångar. Anmälare Mattias 
ordnade en bod för katterna att bo i efter 
infångandet före transport till stödhem-

Kattfamilj räddad 
innan kylan kommer
met, där två katter först skulle flytta till 
permanent hem.

 Tama mamman var inte svårt att få in, 
men hur ta de små? 

 - Vi satt och väntade och började leka 
med ett snöre och snabbt som sjutton 
tog jag tag i en unge i nackskinnet, be-
rättar Inga-Lill. Mamman blev jätte- 
orolig, gick nästan till attack, men lug-
nade ner sig när hon fick följa med den 
första ungen till boden. Sen fångades 
resten.

 Nu vilar hela familjen ut i stödhem-
met i Lyckeby. Ungarna har blivit tama. 
Tre sköldpaddsfärgade honor, varav två 
är långhåriga. Och två vackra killar med 
ovanlig färg.

 - Katterna är fantastiskt vackra, även 
mamma katt som är jättetrevlig.

 Alla söker nya hem. Hör av dig till 
Inga-Lill, 0708-700 341, om du är intres-
serad.

… för katterna vi skrev om i vårens KKS-
blad.
•	 Flera katter på Remingtons kattlya 

behövde tandvård. Leos kostade  
8 000 kr. Lynnette med kraftigt 
förtjockat, blödande och infekterat 
tandkött och Lucas har fått sina 
tänder omsedda i oktober. Howard 
med flera väntar fortfarande. Det är 
kostsamt! ”Tessas” tandvårdsupprop 
har gett 3 950 kr, ett välbehövligt 
tillskott som Remington tackar och 
bugar för! Sätt gärna in en slant till 
på pg 160 69 09-8, märk ”Tessa”.

•	 Sixten (Kikkeputten) har flyttat till 
permanent hem i Osby där KKS-
kattungen Lionel (kusin till Lynette) 
redan installerat sig.

•	 Simon som inte är särskilt intres-
serad av människokontakt bor kvar 
i Remingtons kattlya liksom Signe 
med konstaterad felv.  Hon hade 
intressent som tvingades backa på 
grund av släktingar som sade nej 
trots att felv inte smittar via män-
niska.

•	 Sorgliga nyheter: Alice på Linus kat-
teria med cancertumör fick somna in 
den 3 juli två månader efter opera-
tionen. Hon ville inte bli klappad, 
var hängig, trött, blek och hade ont i 
huvudet. Tumören hade vuxit. 

•	 Och julia som varit i permanent 
stödhem i över fem år fick somna in 
den 2 juli på Hässleholms djursjuk-
hus. Hon är begravd i trädgården 
tillsammans med andra katter. Julia 
blev sämre trots behandling och då 
var det bäst för henne att få sluta.

•	 Pluto har gjort en uppföljande tand-
kontroll hos Haga Veterinären i Oxie. 
Det såg fint ut. Bäst av allt: Pluto 
stannar permanent i stödhemmet!

Stort tack till alla som bidragit till katter-
nas vård. Vi har dock flera som väntar på 
sin tur! Sätt in gåvor på pg 138 39 84-0.

Visst är han söt lille Rösti. Han är en av sex 
ungar som hittades med sin hyfsat tama 
mamma i Blomsterlandet i Karlskrona 1 maj. 
KKS-Cecilia i Broby tog in hela familjen tills 
de var tillräckligt gamla för att flytta till nya 
hem runt om i Skåne, även mamman.

Blomsterlandets katter lyckliga i nya hem

Hur gick det sedan?



Du som matar katter och fåglar i vinter: Häll litet matolja i vattnet så fryser det inte lika snabbt.

Lilla Lykke är en av många katter som 
Angelica Wendel i Asmundtorp räd-
dat. Sedan Angelica drog igång som 
KKS-förmedlare ”på riktigt” 2010 (hon, 
mamma och syster har hjälpt katter i 
Landskronaområdet även längre bakåt i 
tiden) har hon farit fram som en virvel-
vind i nordvästra Skåne. En hemlös katt 
har anmälts till KKS. På kvällen är den 
infångad av Angelica. Så där har det löpt 
på. Snabbhet och effektivitet har räddat 
många katter till livet.

Givetvis är inte Angelica ensam. Det 
hade inte varit möjligt att rycka ut i ur 
och skur utan ett nätverk av personer 
som utgör viktiga länkar i hjälpkedjan. 
Angelica har hållit i trådarna. Till sin hjälp 
skapade hon Facebook-sidan ”Hemlösa 
katter i Skåne” som haft stor betydelse 
för att snabbt få kontakt med hjälpare.

I Landskrona finns det kolonier med 
hemlösa katter som Angelica & medar-
betare ”rensat upp” i, det vill säga räddat 
till livet och katterna har fått komma in 
i värmen. Att det finns personer som är 
villiga att vara stödhem är nyckeln till 
att så många katter kunnat tas om hand. 
Katterna får vila ut i trygghet och slussas 

Lykke från Bjuv räddades till nytt hem

sedan vidare till permanenta hem.
Just nu jobbar Angelica med att hjälpa 

katter i flera kolonier. Ett antal ärenden 
med personer som haft för många katter 
där det gått överstyr är också aktuella. 
Och så kommer det nödrop efter nödrop 
om upphittade ensamma magra katter.  
Angelica och medarbetare tvekar aldrig 
om att sätta igång en hjälpinsats.

Lykke kommer från en man i Bjuv där 
katterna förökat sig. Han vill väl och kom-
mer att ha kvar två (nu kastrerade) katter, 
men resten har KKS tagit hand om. I 
Strömsnäsbruk blev KKS inblandad i två 
ärenden med totalt över 30 katter. (Läs 
mer i rutan härintill.)

Resultatet talar för sig själv: 250 katter 
har fått permanenta hem sedan Angelica 
satte igång och runt 120 katter befinner 
sig i stödhem! 
Sens moral: Det går om man vill. Tack, 
Angelica, för stordåden!

 Stöd Angelicas kattarbete med en 
gåva på pg 162 79 10-1. Vill du hjälpa 
till? Kontakta Angelica via Facebookgrup-
pen ”Hemlösa katter i Skåne” eller 
angelica.w@kks.nu. 

Katterna från Strömsnäsbruk
Alla katterna som vi skrev om i förra 
KKS-bladet har fångats in utom sex 
hemlösa katter som håller till i närhe-
ten, tre är ungar. Eventuellt blir dessa 
tre stallkatter tillsammans med tre äldre 
katter från Vetlanda.
•	 Saxon, Oscar, Mysan och Fegis 
har fått permanenta hem.
•	 Övriga katter bor i stödhem tills 
vidare. Vi söker nya stödhem, och 
helst permanent placering, för Otto, 
Alice och Sam.
•	 För Winse och Shine blir stödhem-
men nog permanenta.
Angelica har hållit i trådarna och sär-

skilt Kikki Nylander i Ljungby har hjälpt 
till med transporter till veterinär, infång-
ande med mera. 

Insamlingen har gett 5 650 kr som 
använts till kastrering, vaccinering och 
veterinärvård. De sex katter som finns 
kvar i närheten behöver också kastre-
ras efter infångande, så sätt gärna in 
en julgåva på pg 156 99 03-6, märk 
”Strömsnäsbruk”.

Lykke i dag! Nöjd och 
glad i sitt nya hem.

Så här illa var det med Lykkes öga när 
hon i sista stund togs om hand av KKS

Vem vill ta hand om Rosamunda?
Söta Rosamunda hittades i Torhamn 
utanför Karlskrona. KKS placerade henne 
i stödhem där hon umgåtts med hundar. 
Rosamunda är helt tam. Hon är nu 13-14 
veckor gammal.

 Om du är intresserad av Rosamunda, 
kontakta Inga-Lill, 0708-700 341.

 Många fler katter söker nya hem. De 
finns på hemsidan, kks.nu.

Krombyvägen 210, Glostorp
040 46 95 05 / 0705 900 713

Vi är en liten djurklinik med samma kom-
petens och erfarenhet som ett djursjuk-
hus. Vi erbjuder dygnet runt hjälp till våra 
fyrbenta vänner. Ditt älsklingsdjur blir väl 
omhändertaget hos oss. Välkomna!

Kan du ge mig ett nytt hem?
Saffran och Signe samt tre kattungar 
och en skygg blå namnlös gosse lever 
farligt i Strömsnäsbruk då de måste korsa 
en stor väg för att komma till matstället.
Om du kan ge dem ett tillfälligt eller per-
manent hem, kontakta genast Angelica, 
angelica.w@kks.nu, 073-318 20 44.

Saffran vill komma in i värmen!



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

Nu stundar flera auktioner på KKS hem-
sida. Vi har fått många fina saker, jätte-
söta hemstickade barnsockor, varma 
strumpor för vintern (även till vuxna), 
jackor och handvärmare i dyrbar alpacka-
ull från Sydamerika och handgjorda 
smycken. Dessutom har auktionsförrät-
taren sytt upp kuddar med bland annat 
kattmotiv.

Passa på att leta julklapp på auktioner-
na. Ända fram till jul och även därefter 
kan du bjuda. Pengarna går oavkortat till 
katter som KKS tar hand om.

Länk till Auktionssidan finns som tredje 
alternativ i menyn till vänster på KKS 
hemsida, kks.nu.

Varmt välkommen med ditt bud!
PG 65 31 51-1

Kuddfodral med katt- och andra motiv auktioneras ut.

Gilla Kattkommando Syd på Facebook: 
facebook.com/kattkommandosyd

HA SäKerHeTSKnäPPninG På HALSBAndeT
Ha säkerhetsknäppning på kattens halsband, inte bara resår. Katten 
kan skadas illa om tassen kommer in mellan halsen och halsbandet. 

BUdA På AUKTiOn!

ALMAnAcKA & jULKOrT
Betala almanacka och julkort till KKS pg 
138 39 84-0, skriv antal almanackor på 
inbetalningen samt antal av de olika mo-
tiv du vill ha. Obs! Samma porto för en 
almanacka och upp till 20 julkort. 
1 almanacka + porto = 120:-
2 almanackor + porto = 233:-
20 julkort + porto = 90:-
1 almanacka + 20 julkort + porto = 205:-
Välkommen med din beställning!
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Remingtons kattlya tar emot särskilt svåra fall
Flera svårt sjuka katter har fått en fristad 
hos Remington under året. Att matte är 
läkare är en stor tillgång.

Freddie (Mercury) dök upp i trädgård-
en när det var som kallast i vintras. Han 
kom och åt flera gånger per dag. Re-
mington tyckte inte att kompisen därute 
såg riktigt frisk ut. Han gick med tunga 
bekymrade steg. Och så hungrig han var! 
Han kunde äta hur mycket som helst.

Matte upptäckte att Freddie var tam så 
med lite god mat gick han in i grovköket. 
Han fick komma till vår duktiga veterinär 
Eva Heger i Kävlinge. Det visade sig att 
Freddie har en överaktiv sköldkörtel (hy-
perthyreos). Freddie är nu inne i värmen 
och får behandling.

I mitten av juni fick lilla kattungen 
Molle från ett vanvårdshem uppåt lan-
det komma hit. Molle har skört skelett  
p g a undermålig och kalkfattig kost. Han 
hade flera benbrott. Den första veteri-
nären han kom i kontakt med ville avliva 
direkt.

Remington ville att Molle skulle un-
dersökas av Eva Heger och de duktiga 
ortopederna i Tygelsjö. Molles besvär 
skulle självläka på riktig kattungemat så 
veterinären var inte ett dugg bekymrad 
för Molles skull! Detta visar hur viktigt 
det är med en second opinion av veteri-
närspecialist.

Nästa katt att få komma in i Reming-
tons trygga famn var Tina, en liten 
utmärglad honkatt med svår öroninflam-
mation, bakteriell övre luftvägsinfektion 
och långvariga diarréer. 

Tina är en liten blyg fröken men Re-
mingtons duktige och tålmodige husse 
lyckas både med att klappa och ge Tina 
medicin och örondroppar.

Sedan kom kattungen Plutten. I slutet 

av juli stod han och skrek utanför en 
familjs inhägnad. När Plutten bott hos 
Remington någon dag började svåra 
krampanfall. Akut transport till veterinär 
Heger. Plutten fick droppnål med kramp-
lösande medicin samtidigt som vi på-
började tablettbehandling med samma 
medicin. Han lider inte av sina epileptiska 
anfall lugnade veterinären.

I bästa fall växer Plutten ifrån sin epi-
lepsi i takt med att hans hjärna utvecklas.

Näste men förmodligen inte siste 
stackaren som Remington barmhärtigt 
bjudit in är fine hanen Winston. Han var 
hemlös i flera år, innan han blev anmäld 
till polisen och fick komma till deras 
uppsamlingshem. KKS-Lotta i Stockholm 
hjälper till att slussa katter vidare därifrån 
så att de inte ska avlivas.

Winston har gått med långvarigt 
angrepp av öronskabb som i slutstadiet 
givit honom svår öroninflammation/in-
fektion. Det värsta av allt var att polypen 
i vänster öra var cancer. Winston har tid 

hos fantastiska veterinären Satu Kärnö på 
Skogsbykliniken på Öland för att operera 
bort hela ytterörat och hörselgången. Då 
blir han fri från cancern.

Winston är helt frisk för övrigt så Re-
mington, husse och matte tyckte det var 
självklart att han skulle bli opererad.

GåVA TiLL Freddie,  MOLLe, TinA, 
PLUTTen & WinSTOn
Runt 40 000 kr beräknas dessa katters 
veterinärvård sluta på. 11 316 kr har 
hittills kommit in via insamlingar som 
Remington tackar för! 
Sätt gärna in din gåva till Freddie, 
Molle, Tina, Plutten & Winston på 
Remingtons pg 160 69 09-8.

Winston ska snart operera sitt onda öra



Här hittar du 
Ordföranden 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
Veterinärvårdsfaddrar: stina@kks.nu 
(anmälan), lena@kks.nu (registrering), 
marianne.l@kks.nu (hemsida) 
ärendelista:  Lena K, arende@kks.nu
nya ärenden: Birgitta A, birgitta.a@kks.nu, 
073-83 11 897. Tfn-tid månd & fred 15-17, tisd 
15-18.
Adresslista: Inga-Lill R, adress@kks.nu
Stödhemsanmälan: Lisbeth N, stodhem@
kks.nu, 0455-221 19
Auktion: auktion@kks.nu, pg 65 31 51-1

Katthem och förmedlare
Vill du adoptera en katt? Nedan hittar du 
katthem och förmedlare, se även vår hemsida 
kks.nu.

 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 
veterinärkostnader, foder, sand med mera. 
Vill du att gåvan snabbt ska nå katthemmet/
förmedlaren, sätt in direkt, se pg- och bg-
konton nedan. Märk inbetalningen med ditt 
namn och ort så kommer gåvan att redovisas 
på vår hemsida, kks.nu. Alla gåvor redovisas 
till KKS centralt. 

Aktuella insamlingar hittar du på hemsidan.

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
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
malmo@kks.nu, pg 160 39 54-7
remingtons kattlya, Löddeköpinge
Öppet: Sista söndagen i månaden kl 13-15 
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, Hässleholm, 
Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Löddeköp-
inge, Malmö, Norrköping, Sundbyberg och 
Sölvesborg. Verksamhet även i 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.

Nu heter det 
veterinärvårdsfadder 
KKS har ändrat sitt försäkringssystem så 
att man kan försäkra en katt direkt via 
KKS istället för genom annat försäkrings-
bolag. Man blir då veterinärvårdsfadder.  
Några KKS-förmedlare har valt att ha 
kvar en del katter i Agria och då är man 
försäkringsfadder.

Läs mer på hemsidan, kks.nu.

Vi vill ha fler katter försäkrade för att 
minska kostnaderna när de blir sjuka. 
Anmäl dig gärna som veterinärvårdsfad-
der. Kontakta Birgitta, 070-412 90 68 eller 
maila stina@kks.nu.

ArrAnGeMAnG

SÖLVeSBOrGS HÖSTMArKnAd 7 nOV
KKS Sölvesborg på plats med almanacka, 
julkort, lotterier med mera!
Plats: Mitt i stan.

jULMArKnAd SÖndAG 18 nOV
KKS Karlskrona bjuder in till julfika med 
hembakt. Klimatsmart jultallrik: ekolo-
gisk, närproducerat och vegansk för bara 
95 kr. Lotteri. Handla julklappar! Boka 
gärna jultallrik i förväg genom att betala 
på pg 138 39 84-0, märk ”Jultallrik”. Plats: 
IOGT-lokalen, Ölandsgatan 16, kl 10-15. 

jULÖPPeT På HÖKAMåLA KATTHOTeLL 
Välkommen på julfika & julsmörgås. Kat-
terna vill gärna ha mat & sand i julklapp!
Plats: Mörtövägen 77 C, Rödeby, 070-412 
90 68. Tid: Söndag 25 november kl 13-16.

jULÖPPeT reMinGTOnS KATTLYA 
Remington bjuder på gott hembakt. Köp 
almanacka, klappa katterna.  
Plats: Lantvägen 21, Löddeköpinge 
Tid: Söndag 25 november kl 13-15

djUrKOMPAnieT LÖrdAG 1 dec
Köp almanacka, julkort, ta en lott av KKS 
som är på plats på Kattens Dag. 
Plats: Järavägen 2, Karlskrona (Vedeby) 
Tid: Kl 10-16

jULMArKnAd BrOBY TOrG 2 dec
KKS Broby har gratis marknadsplats vid 
Lindvalls järn. Försäljning. Få ditt porträtt 
ritat för 50 kr. Tid: Kl 10-16

BUBBeTOrPS jULMArKnAd 8-9 dec
Du hittar oss i ett stånd utomhus med 
almanackor, julkort, lotterier, hemkokt 
sylt och saft, hemstickat med mera.
Plats: Bubbetorp, Karlskrona Tid: Kl 10-17
Arrangemang där KKS deltar återfinns på 
hemsidan, kks.nu under Aktiviteter.

HAndLA jULKLAPPAr i WeBBUTiKen
Kattbarnbok av Eva Ullerud, hemstickade 
strumpor och vantar, smycken och litet 
annat smått och gott finns i KKS web-
butik. Fina julklappar! Se kksbutik.nu

BLi KKS-Vän 2013
Bli stödmedlem, alltså KKS-vän, 2013. 
Kostar bara en hundralapp + 6 kr i porto 
så får du medlemskortet i retur. 

Sätt in på pg 138 39 84-0, glöm inte 
att skriva ”KKS-vän”. Om du redan är KKS-
vän ser du på medlemskortet om det är 
dags att betala.

Nytänkande
inom näringsprecision
för kattens hälsa

Nytänkande
inom 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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God Jul tillönskas var 
och en som hjälper  

katter till goda kattliv. 
Tillsammans är vi starka!



                          #                                   13839840 #02#

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 Almanacka + porto=120 kr

p Almanacka + 20 julkort + porto=206 kr

p 4 julkort + porto=26 kr

p 12 olika julkort + porto=56 kr

p 20 blandade julkort + porto=91 kr

p 30 julkort + porto=152 kr, ange antal

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

p 2 almanackor + porto=233 kr

p 3 almanackor + porto=333 kr

p ...... almanackor + porto 

(4-5 almanackor=44 kr porto)

p Gåva

p KKS-vän 2013: 100 kr + 6 kr porto

p Jag vill bli FADDER och betalar 

........ kr varje månad.

p Jag vill bli veterinärvårdsfadder

 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

Karlskrona oktober 2012
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KKS julkort & almanacka 2013 
Köp KKS populära kattalmanacka! Samma upplägg som förra året med 
fina bilder på av KKS omhändertagna katter på övre halvan och gott om 
utrymme för anteckningar på den undre halvan (se vänster). Det här blir 
en uppskattad julklapp till alla dina kattvänner, almanackan kommer att 
glädja dem hela året. 

Se om just din katts namn finns med bland kattnamnsdagarna så du kan 
fira din kompis lite extra någon dag. Saknas din katts namn så skicka in 
ditt förslag till webmaster@kks.nu. Vi lägger, i mån av plats, in de nya 
kattnamnen i nästkommande almanacka. Vi prioriterar ”kattnamn” som 
Trassel och Pricken dvs de namn som inte finns i den ordinarie alma-
nackan.

Skriv din beställning på ett inbetalningskort och betala till KKS plusgiro 
138 39 84-0, skriv antal almanackor på inbetalningen samt vilka julkort 
du vill ha (se nedan). Försäljning av almanackor och julkort sker även i 
KKS nätbutik, kksbutik.nu. 

Du kan också köpa almanacka/julkort direkt från de flesta förmedlarna 
eller på andra försäljningsställen som finns presenterade på vår hemsida, 
kks.nu (då sparar du portokostnaden!). när du köper Kattkommando 
Syds julkort & almanacka hjälper du en hemlös katt till ett bättre liv!

Läs mer!



Julklapp till KKS? 
BLI VETERINÄRVÅRDSFADDER!
Anmäl dig på inbetalningskortet. Katter som söker  
veterinärvårdsfadder hittar du på kks.nu.

Basförsäkring 67 kr/mån. 
Plusförsäkring (medicin ingår) 85 kr/mån. 
Kattungeförsäkring 37 kr/mån.
Helår: 
990 kr för plus
804 kr för bas
444 kr för kattunge

Bli FADDER
GE MånADSGåVA Till KKS 
 
Vi blir starkare och kan hjälpa 
fler katter när det kommer in 
pengar varje månad. Som fadder 
bestämmer du själv summan du 
vill skänka månadsvis. Anmäl dig 
på inbetalningskortet!
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