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

stöd reminGtons alla katter!
Djursjukvård är mycket dyrt, även om 
katterna är försäkrade. Sätt in en gåva 
på remingtons pg 160 69 09-8.

I förra KKS-bladet skrev vi om Reming-
tons kattlya i Löddeköpinge som tar 
emot särskilt svåra fall. Föreståndaren för 
detta KKS-katthem christina Jansson är 
läkare och särskilt lämpad att behandla 
sjuka katter.

 - freddie m(ercury) med sin tablett-
behandlade hyperthyreos har varit på 
flera kontroller och vi har alltid poängte-
rat att vi inte tycker att han verkar frisk, 
berättar Christina.

Freddie gick ner i vikt, utvidgad prov-
tagning visade att han sannolikt har en 
triadit, dvs inflammation i lever/gallvä-
gar, bukspottskörtel och tarm. Freddie 
behandlas nu med Flagyl och injektioner 
med B12. Han är på väg att bli en någor-
lunda normal katt.

Lilla fröken stina, som var så illa 
däran när hon kom in, mager med diarré, 
öroninfektion och kattsnuva, har ökat 
rejält i vikt och hennes cortisondos har 
kunnat minskas ner till ett minimum. 
Stina fick efter en tid en frisk kattkompis 
och har verkligen blommat upp. slarva 
och Stina busar så det står härliga till om 
kvällarna. 

Den lille godingen Winston med can-
cer i ena hörselgången blev opererad av 

den fantastiska veterinären satu kärnä 
på Skogsbykliniken på Öland. 

- Satu ville knappt släppa ifrån sig Win-
ston, när vi skulle hämta honom.

Flera efterkontroller av Winstons öra 
har inte visat något recidiv av cancern, 
däremot så får han då och då infektioner 
i öronen som måste behandlas.

Tyvärr klarar sig inte alla katter trots 
vård. Kattungen Plutten med epilepsi 
hade varit tämligen stabil på sin medi-
cinering när han åter började få milda 
anfall. Provtagningen visade en hög nivå 
antikroppar mot toxoplasma. Plutten 
behandlades med Klindamycin. 

- En dag fick han svårt att andas, så vi 
åkte till veterinär. Misstanken för Fip var 
stor på grund av vätska i brösthålan. Den 
lille Plutten, trollungen med blåbärsno-
sen, fick därför somna in lugnt och stilla.

Bara två dagar senare förändrades allt 
för kattungen molle med skört skelett. 
Christina berättar:

- Älskade Molle, mammas lilla vän och 
hjärta som blivit så mycket bättre de se-
naste veckorna, fick någon form av skada 
på ryggmärgen. Husse ringde mig på 
jobbet och sade ”jag tror att Molle brutit 
ryggen”. Jag bara släppte allt och kastade 

många katter får hälsoproblem

mig i bilen, medan husse åkte direkt 
till Kattens Veterinär i Kävlinge. Molles 
tillstånd stabiliserades och färden gick till 
intensivvårdsavdelning. Men vid lunchtid 
dagen därpå fick Molle somna in.

- Tänk om människor tog sitt ansvar så 
att inga katter behövde bli hemlösa. Katt-
kommando Syd gör allt vad vi kan när vi 
tar hand om en hemlös, men trots vård 
lyckas det inte alltid att rädda katten.

Winston behövde bara den lilla öronoperationen!

Via socialtjänsten fick vi en ett ärende 
med en högdräktig hona i Osby som satt 
på en balkong. snäckan fick stödhem i 
Svedala, där hon födde två ungar. Tyvärr 
måste det ha varit inavel då hon levt ihop 
med sina okastrerade söner. Ungarna 
överlevde inte.

Någon dag senare kom larm om en 
katt som fött fem ungar, också i Osby. 
Hon ville inte ge di, så de fick nappas. 
Det blev ilfart med de tre dagar gamla 
ungarna till Snäckan, som genast tog 
dem till sig och började tvätta de små. 
En av dessa som var mycket svag klarade 

mamma & amma

inte natten.
De tre som nu mår gott med sin amma 

heter trassel, Pussel och sötnös. 
Vid tolv veckors ålder är de redo att 

flytta till nya hem. Kontakta cecilia, 
0733-91 57 17, om du är intresserad av att 
bli permanenthem.

Surrogatmamman Snäckan med diande småttingar.

Emil hjälper till att nappa under resan till amman!



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

Ge en Gåva till 
tomelillakatterna!
KKS Malmö har stora utgifter för många 
katter. De hemlösa kattgrupperna i 
Tomelilla har kostat veterinärvård, mat, 
sand och vinterhyddor som byggts för 
att de inte skulle frysa ihjäl. 
Sätt in din gåva på pg 160 39 54-7. 
Märk ”Tomelilla”.

Från att ha gått med obehandlad diabetes som 
ledde till ketoacidos, ett livshotande tillstånd, är 
nu Lille Titt helt frisk! Diabetesen är borta och han 
behöver inte medicineras men specialfoder och 
regelbundna tester slipper han inte ifrån ännu. 

KKS Malmö tackar alla som bidragit till att betala 
räkningarna för Lille Titts adekvata vård. Läs mer 
om Lille Titt under Insamlingar på kks.nu. Där hittar 
du även gåvogivarna.

Pontus var placerad i stödhem i Malmö 
och åkte på besök 15 mil bort. Där smet 
han ut mitt i vintern. KKS-förmedlaren 
åkte upp och sov över i bilen i tre nätter 
för att leta efter honom, kontakt togs 
med de lokala kattföreningarna Kattfo-
ten och Kattmyntan som hjälpte till att 
sätta upp flera hundra lappar. Annons i 
lokaltidning, nödrop på Facebook och 
efter fyra veckor gick Pontus att fånga 
in. Han blev inlagd hos Haga Veterinär i 
Oxie och mår nu bra.

Akut jour hela dygnet
0705 900 713

Krombyvägen 210
Glostorp

238 41 Oxie
Telefon: 040 46 95 05
www.hagaveterinar.se

HAGA VETERINÄR
din veterinär dygnet runt

HAGA VETERINÄR
din veterinär dygnet runt

Bästisar: Prinsen Titt & Prinsessan Clara!

Pontus på kärt återbesök hos Haga Veterinär.

lille titt blev frisk

Pontus välbehållen!

En av våra aktiva kom körande i utkanten 
av Tomelilla i vintras och fick se en katt 
sittande en bit ut i vägbanan och som 
inte ville flytta på sig. Det fanns ju inget 
annat att göra än att försöka stanna på 
lämplig plats för att undersöka. 

Det visade sig vara en mycket hungrig, 
avmagrad och uttorkad kattpojke som 
jamade högt och inte ville sluta kela. Ett 
stort infekterat sår på halsen syntes ome-
delbart och han var så förkyld att han 
hade svårt med andningen. Kattmat och 
transportbur fanns i bilen som alltid och 
han fick åka till Haga Veterinär i Oxie. 

tommy, som vi döpte honom till, ville 
verkligen följa med och han gick själv 
in i transportburen så fort han fick syn 
på den. Väl framme hos veterinären 

fick han omedelbart dropp, sårvård, 
provtagningar och massor av omtanke 
från personalen som snabbt tog denna 
kontaktsökande pojke till sina hjärtan. 
Tommy mådde inte bra, hade njursvikt 
och var inlagd i 20 dagar. 

Då Tommy mådde bättre blev han 
kastrerad, id-märkt och fick ett fantas-
tiskt stödhem som gör allt för honom. 
Då vi gjorde efterforskningar om varifrån 
Tommy kunde ha kommit, upptäckte 
vi till vår förtvivlan ytterligare katter i 
eländigt skick i ett ödsligt beläget litet 
gammalt låst skjul. 

totte, hade ett blodigt öra vilket 
visade sig vara en tumör som inte gick 
att operera, thompe med svår kattsnuva 
och ögoninflammation, lille tuffie med 

skadat öga som fick opereras bort, mins-
tingen timmie som endast vägde 1,8 kg 
var snuvig, Gert som var avmagrad men 
i övrigt frisk och fina lilla tootsie som 
plötsligt födde fyra små hos Haga Vete-
rinär. Vi upptäcker ständigt nya katter då 
vi är där och vi kommer att kastrera och 
ta in dessa katter allt eftersom.

Än en gång tusen, tusen tack till Haga 
Veterinär för ert stora engagemang, 
omtanke och vilja att hjälpa dessa våra 
bortvalda små!

Vill du hjälpa oss med dessa fina kat-
ters veterinärvård och mat? Din gåva gör 
ALL skillnad! Vi gör underverk tillsam-
mans. 

Många fler katter har fått hjälp med 
veterinärvård, kastrering/vaccination av 
KKS Malmö under 2013.

Dessa katter har en sak gemensamt... de tillhör de

bortvalda!
Gert Tommy Timmie Tuffie

Plastbackar, invändigt klädda med frigolit och varma 
filtar, har underlättat livet för flera katter i vinter.



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

aUktion På nätet
På KKS Auktion kan du ropa in hand-
gjorda smycken, skänkta smycken, 
kuddfordral med katter, handgjorda 
kort, handbroderade tavlor, sjalar och 
mycket mera. Vi tar även emot saker! 
Maila auktion@kks.nu.

Pengarna går oavkortat till KKS-
katter som behöver veterinärvård.

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

Inropade auktionsobjekt betalas 
på pg 65 31 51-1.
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veterinärvårds- eller 
försäkrinGsfadder? anmäl diG!
För ett år sedan ändrade KKS systemet 
med försäkringsfadder (ff) via Agria till 
veterinärvårdsfadder (vf) i KKS, där alla 
pengar från veterinärvårdsfaddrarna går 
direkt till KKS och därför används fullt 
ut när en katt med vf behöver veterinär-
vård. Agria däremot har självrisk och viss 
procent av resterande belopp ska betalas 
av försäkringstagaren. 

Båda systemen finns nu i KKS. För kat-
ter som kostar mycket pengar lönar det 
sig att ha försäkringen via Agria, medan 
KKS tjänar på att ha tillgång till alla peng-
arna för veterinärvård till lägre belopp.

Även om en ff sagt upp sig har KKS 
låtit katten vara fortsatt försäkrad. Det 
finns en del katter som är försäkrade i 
Agria som behöver ny ff, se härintill.

Vi vill att så många katter som möjligt 
ska ha en vf eller ff för att KKS ska klara 
veterinärvårdskostnader för fler katter. 
Läs mera i bilagan eller anmäl dig via 
formulär på hemsidan, kks.nu.

försäkrinGsfaddrar sökes!
KKS Malmö (malmo@kks.nu), Reming-
tons kattlya (stina@kks.nu), Linus katteria 
(0706-88 52 23) och Lenas katthem 
(0705-49 56 12) har katter som är försäk-
rade i Agria men som saknar försäkrings-
faddrar till dem. Om du vill hjälpa och 
betala 67 kr eller 85 kr varje månad för en 
katt, kontakta dem!

Fredagsmys... för katten!
Varför inte skippa chipspåsen för 20 kr 
och ge slanten till KKS istället så att be-
hövande katter får ta del av myset? Vi har 
startat en insamling, där många bäckar 
små kan göra en stor å! 

Sätt in din Fredagsmysgåva på pg 138 
39 84-0, Kattkommando Syd. Det är inte 
förbjudet att ge mer! ;-)

                      Tass för din gåva

stöd landskronakatterna
Ge en gåva till det fina arbetet i Lands-
krona. Märk inbetalningen ”Faith” eller 
”Landskronakatterna”. Pg 162 79 10-1. 

angelica Wendel och hennes medarbe-
tare har räddat 130 katter från Landskro-
nas gator och koloniområden under en 
tvåårsperiod. Flera har varit högdräktiga. 
Dessa ungar har inte behövt födas till 
hemlöshet.

faith med änglavingar bodde på 
varvet. Hon kämpade hårt med sina två 
ungar. Antogs vara högdräktig igen, 
men hon var skadad. Hon hade bråck, 
tarmarna låg på ena sidan, skulderbladet 
var brutet, dessutom konstaterades ring-
orm. Antagligen har hon blivit påkörd 
eller klämd bland maskinerna på varvet. 

Som om inte detta var nog var tänder-
na dåliga, så flera tänder har dragits ut. 
Och hon har ett sår som inte velat läka. 

Faith söker nytt hem så snart såret läkt.

Agnes-Kailani säger: Hej, jag är ”ledig”, både för ett 
permanent hem och för en försäkringsfadder! :-)

Ny operation för att identifiera bakterie-
sort eller se om det finns en flisa i såret 
gjordes i mitten på maj. Hittills har Faith 
kostat 30 000 kr!

I planeringen ligger att 50 katter ska 
kastreras med hjälp av Kastreringsbussen 
(med ekonomiskt stöd av Djurens Rätt).  
andrea Gunnarsson i Tigerharen star-
tade bussen förra året. Bussen kör runt i 
Skåne, medföljande veterinär kastrerar 
och vaccinerar till ett lågt pris.

- Vi är i stort behov av stödhem i när-
heten av Landskrona, säger Angelica. Vi 
har fått god kontakt med kommunjäga-
ren som ringer oss i stället för att avliva. 
Just därför behöver vi fler stödhem som 
akut kan ta emot katter.

fler än 130 hemlösa katter intagna

kks På facebook!
Uppåt 5 000 personer läser och intera-
gerar nu på vår Facebooksida. Gör det 
du också. Akuta katter, insamlingar m m 
hittar du där. Gå in på kks.nu och klicka 
på Facebook längst ner i vänsterspalten.

Snälla! Får jag 
bo hos dig?



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

Här hittar du 
ordförande styrelsen: 
Christina Jansson, stina@kks.nu
ekonomiansvarig styrelsen: 
Birgitta Carlsson, birgitta@kks.nu
Webmaster & bitr webmaster: Carina B & 
Ann-Margaret S, webmaster@kks.nu
veterinärvårdsfaddrar: stina@kks.nu 
(anmälan), vetrfadder@kks.nu (registrering), 
marianne.l@kks.nu (hemsida) 
ärendelista:  Lena K (före 2013), Christine 
(2013-), 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
stödhemsregister: Marianne B, marianne@
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 kks.nu.

Katthemmen drivs i KKS regi av förmedlare 
med egen fastighet. Pengar är ett måste för 
att klara veterinärkostnader, foder, sand med 
mera. Vill du att gåvan snabbt ska nå katt-
hemmet/förmedlaren, sätt in direkt, se pg- 
och bg-konton nedan. Aktuella insamlingar, 
se vår hemsida kks.nu. 

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
cecilia G, broby
0733-91 57 17, cecilia.g@kks.nu,  
pg 163 29 87-2
frida H, kalmar
0760-22 05 57, frida.h@kks.nu, pg 138 39 84-0
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
Öppet: Månd kl 15-19, 0706-88 52 23,  
linuskatteria@telia.com, bg 710-8202
kks malmö, malmö
malmo@kks.nu, pg 160 39 54-7
my s, Helsingborg
0760-45 12 66, my.s@kks.nu, pg 138 39 84-0
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

Kontaktpersoner finns i Asmundtorp/Lands-
krona, Borås, Broby, Eringsboda, Helsingborg, 
Hässleholm, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, 
Löddeköpinge, Malmö, Norrköping, Sund-
byberg och Sölvesborg. Verksamhet även på 
andra orter.

bli kks-vän!
Endast 100 kr per år kostar det att vara 
stödmedlem i Kattkommando Syd, dvs 
KKS-vän. Sätt in på pg 138 39 84-0, glöm 
inte att skriva ”KKS-vän”. Medlemskort 
kommer med posten.

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

brobY marknad 1 JUni
Plats: Östra Göinge Lions Club. Skylt vid 
Broby kyrka visar vägen. Tid: Kl 8-16.
Handgjorda smycken, lotteri, stearinljus 
med kattmotiv, trähantverk med mera.
Arrangör: KKS Broby, Cecilia, 0733-91 57 
17. Loppissaker mottages tacksamt. Ring 
så hämtar vi! Var Cecilia och Laszlo står 
på loppis under sommaren uppdateras 
löpande på kks.nu och Facebook.

lövmarknaden karlskrona 20 JUni
Plats: Stortorget, första raden efter Len-
narts och Nivå. Tid: Kl 8-21. Hemkokt sylt, 
saft, ekologiska nässelbröd och annat 
hembakt. Stickat, lotteri, kattsaker. 

österlens HamnGille 4-6 JUli
Plats: Hamnen i Simrishamn. Tid: Kl 12-19 
alla dagar. KKS Malmö informerar om för-
eningens verksamhet, lotteri & kattsaker. 

landskrona JUbileUmskarneval 
5-13 JUli
Passa på att träffa KKS på karnevalen. 
Mer info Angelica, 073-318 20 44. 

äPPelmarknad i kivik 28-29 sePt
Plats: Kiviks hamnplan. Tid: kl 10-17 lörd, 
10-16 sönd. KKS Malmö informerar om 
föreningens verksamhet, lotteri & kattsa-
ker. Beställning av KKS almanacka 2014!

loPPisar i malmö
Skänk till loppisar i Malmö med omnejd. 
Hela, rena saker! Kontakta Kathleen, 
070-731 80 85, kathleen@kks.nu eller KKS 
Malmö, malmo@kks.nu. Löpande upp-
datering på hemsidan och Facebook var 
du hittar oss. Pengarna går till katter som 
KKS Malmö ansvarar för, malmo@kks.nu.

Hökamåla kattHotell
Plats: Mörtövägen 77 C, Rödeby. Tid: 
Sista söndagen varje månad året om kl 
13-16. Kattöppethus med tipspromenad, 
servering (våfflor & hembakt), träffa kat-
terna. Ta gärna med mat och sand! För 
mer info, Birgitta, 070-412 90 68.

linUs katteria HässleHolm
KKS katthem i Finja har öppet varje mån-
dag kl 15-19. OBS! Semesterstängt v 28 -  
v 31. Besök katterna, handla loppisprylar, 
prata katt. Ta gärna med mat och sand till 
katterna! Alla välkomna. Annan tid, ring 
Marita, 0706-88 52 23. 

reminGtons kattlYa
Plats: Lantvägen 21, Löddeköpinge. Tid: 
Sista söndagen varje månad året runt kl 
13-15. Klappa katterna, hembakt, sylt & 
saft säljes i säsong. För mer info, Chris-
tina, 0706-67 36 86.

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

1 kr per klapp vill Smurfen ha när han är med ute!

kks sommaraktiviteter

sPonsorer sökes!
KKS deltar i Landskronas jubileumskar-
neval 5-13 juli. Sponsorer sökes till 
lotterivinster, tryck av visitkort, infoblad 
och tröjor. Kontakta Angelica om du 
kan bidra, 073-318 20 44, angelica.w@
kks.nu. Och missa inte att prata katt 
med KKS på karnevalen!
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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 Gåva till specifik insamling enligt nedan: 

...........................................................

p KKS-vän 2013: 100 kr inkl 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 Jag betalar helårsförsäkring

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

p KKS kan välja katt att försäkra

Vi uträttar storverk – men inte utan din hjälp!
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 inbetal-
ningskortet! 

allt fler katter har dåliga tänder
KKS får lägga mycket pengar på katternas tandhygien. Många av de katter som varit 
hemlösa har inflammationer i munnen, tänder som måste dras ut och olika typer av 
tandsjukdomar. Även katter som haft ett hem drabbas.

Orsaken är inte fastställd, men misstankar finns om att det industriframställda fodret 
kan vara en orsak. Och katternas tänder borstas inte…

Bara under 2013 har ett trettiotal katter fått sina tänder sanerade på något sätt. Två 
stycken som bor i stödhem utanför Lund kostade drygt 15 000 kr. Oftast ligger kostna-
den för en katt på minst 3 000 – 4 000 kr. 

Vi behöver fler veterinärvårdsfaddrar
Ju fler katter som har veterinärvårdsfadder, desto billigare blir veterinärvården om kat-
ten blir sjuk. Då har KKS samlat pengar på veterinärvårdskontot för att använda till katter 
med veterinärvårdsfadder.

Anmäl dig på inbetalningskortet nedan. Om du själv vill välja katt, hittar du katter som 
söker veterinärvårdsfadder på hemsidan, kks.nu. På förmedlarnas sidor ser du också vilka 
som saknar veterinärvårds- eller försäkringsfadder (det senare anmäler man sig direkt till 
resp förmedlare för).

Du kan få mer information via mail, vetrfadder@kks.nu, eller tfn, Birgitta Carlsson 070-
412 90 68.

Karlskrona maj 2013

Per månad:
Basförsäkring 67 kr
Plusförsäkring (medicin ingår) 85 kr

Per år:
Basförsäkring 804 kr 
Plusförsäkring (medicin ingår) 990 kr

Ge Gärna en tandGåVa! 
Sätt in på pg 138 39 84-0 
och märk inbetalningen med 
”Tänder”.



nu finns vi i Helsingborg
Vi har haft ärenden i Helsingborgsområdet sedan mitten på 2000-talet, men först nu har 
vi en förmedlare och en grupp personer som samarbetar. my Svensson har hjälpt KKS 
med flera besvärliga ärenden tidigare. Nu har hon fångat in och hittat stödhem (två hit-
tills permanent placerade) till närmare 20 katter sedan i vintras.
     I Fredriksdalsområdet hotades en grupp hemlösingar med avlivning av fastighetsbo-
laget. På andra sidan finns ett koloniområde där flera katter sprang omkring.
     14 icke-tama eller halvtama katter med varierande hälsotillstånd har fångats in på kort 
tid. Alla har fått veterinärvård, en del har varit ganska illa däran, och de har kastrerats, id-
märkts och vaccinerats. Flera av katterna har haft dåliga tänder och fått tänder utdragna.
    Som bonus fångades en katt i koloniområdet som försvann från sin ägare för två år 
sedan. 
    Sötnos kastrerades, men blev så dålig ett dygn senare att han var tvungen att läggas 
in akut på Helsingborgs djursjukhus. Vården kostade 12 000 kr (!), det är mycket dyrt att 
anlita djursjukhus idag. Men han klarade sig och är nu frisk.
    Veckan efter fångades hans kompis Gullet in. De är nu återförenade i samma stöd-
hem. Först låg de i varsin bur, men efter ett tag gick Sötnos in och lade sig hos Gullet.

- Det värmer verkligen ens hjärta, säger My.

Uppåt 40 000 kr har dessa katters veterinärvård inklusive kastration, vaccination, 
avmaskningsmedel mot öronskabb och tandvård kostat hittills.

Kattkommando Syd önskar alla kattvänner en riktigt trevlig sommar!

Ge ett BidraG till SötnoS
Vi var tvungna att deponera 
pengar i förväg samt betala 
resten av kostnaden vid ut-
hämtningen av Sötnos. Det 
blir stora hål i kassan när så 
mycket pengar ska betalas 
akut. Ge gärna en gåva till 
Sötnos, pg 138 39 84-0 och 
skriv ”Sötnos” på inbetal-
ningen.
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