
Ge en julklapp till de bortvalda och övergivna katterna! PG 138 39 84-0.

Tasse har en snäll kattkompis, alltid mat och vatten, 
klappar och gos som aldrig tar slut. Ja, livet leker!

Det skadade benet undersöks noga av veterinä-
rerna Rebecca och Lucas på Haga Veterinär och 
en allmän kontroll görs också före vaccinationen.

En sen kväll får KKS Malmö ett samtal om att 
en ensam och skadad liten katt har setts på Ica 
Maxis parkering vid Toftanäs i Malmö. Han får 
det passande namnet Max-Blyger och körs till 
Haga Veterinär som nu liksom alltid finns där 
för oss, trots den sena timman. 

Det konstateras att Max har en skadad tass 
där en klokapsel och halva trampdynan på 
samma tå är borta! Den avslitna trampdynan 
är läkt, vilket tyder på en gammal skada och 
att den lille stackaren har kämpat på så här 
under lång tid! Han har en infektion där klo-
kapseln suttit och såret rensas upp. Röntgen 
visar att inget är brutet i hans ben och han 
får sårvård, antibiotika och smärtstillande för 
infektionen. Max får därefter följa med KKS 
förmedlare hem där han observeras och får 
fortsatt behandling.

När nu allt är läkt på hans tass sätter han 
fortfarande inte ned sitt vänstra framben, vil-
ket oroar både oss och veterinär för att något 
mer allvarligt tidigare ska ha hänt med hans 
ben. För att se om ett ligament är avslitet be-
hövs en MR-röntgen tas, vilket kostar mycket 
pengar. Visar det sig att ett ligament är skadat 
blir en operation mycket dyr. Vi är förtvivlade 

över att pengar alltid ska behöva styra en 
liten oskyldig varelses framtid. Vi önskar av 
hela vårt hjärta att Max ska få springa, klättra, 
hoppa och busa helt obehindrat och få det 
bästa kattliv en liten katt kan önska sig.

Max finns inte efterlyst hos polisen och är 
inte funnen efterlyst någon annanstans. Han 
är en fantastisk liten kämpe, så tillgiven, så kel-
sjuk, så tacksam och den sötaste och raraste 
lilla kattpojke! Det är inte svårt att fälla en tår 
av ödmjukhet inför den tillit han visar.

Max har nu enligt polismyndigheten över-
gått i KKS Malmös ägo.

KKS Malmö är mycket ansträngt ekonomiskt 
då vi har flera katter med kroniska sjukdomar 
samt skador sedan deras ovärdiga liv som 
hemlösa. Vi har lille Tappie, blind, och som 
levt sitt första år intill väg 11 utanför Tomelilla. 
Hur han har klarat livhanken är för oss ofatt-
bart då flera av hans kompisar så tragisk fallit 
offer för trafiken och ibland inte dött ome-
delbart… vi har fruktansvärda bilder för våra 
ögon och känner att det är svårt att skriva om. 
Det har hänt att vi fått tillkalla polis o skydds-
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ha haft fruktansvärt ont. Tasse slipper nu att 
vara rädd för andra katter, bilar och hundar då 
han nu bor med en snäll kattkompis, får vara 
en trygg katt, slipper frysa, äta smaskig och 
näringsriktig mat varje dag samt inte minst får 
ligga i en varm och kärleksfull famn precis när 
han vill. Tasse har inte snabbt kunnat undkom-
ma andra katter som velat köra bort honom 
och har tyvärr blivit biten och smittad av en 
immunbristsjukdom.  

Vi har lille Tuffie, vars öga inte gick att räd-
da, Charlie som gått länge med en obehand-
lat ögoninfektion som förstörde hans öga, 
vår gamle James med en illa läkt höft efter 
ett trauma vi inte vet. Veterinären misstänkte 
att skadan kan ha kommit till efter en kraftig 
spark.  Det vi i alla fall med säkerhet vet är att 
någon försökt skjuta honom, då han när vi 
fann honom hade hagel på flera ställen i huvu-
det som fick opereras bort. Vi vet också med 
säkerhet att han varit oönskad. Vår finaste 
James som så kärleksfullt följer varje steg som 
tas, sover sött tätt intill varje natt på armen.

Vår fine Pompe med sköldkörtelsjukdom 
som behöver regelbundna provtagningar. Vår 
nykomling, Tony, ca 7 år gammal med en im-
munbristsjukdom, har förmodligen levt under 
svåra umbäranden de flesta av sina levnadsår.  

Ja, vi skulle kunna fortsätta att skriva om 
flera av våra små men väljer att stoppa här. 
Vilka fantastiska och framförallt gyllene ögon-
blick dessa katter ger oss som har förmånen 
att få se, uppleva och känna deras tacksamhet 
gentemot oss varje dag.
KKS Malmö

Ensam & 
övergiven...

jakt för att avsluta ett lidande. Vår tappra Tap-
pie har förmodligen klarat sig tack vare hans 
extremt goda hörsel och hans inre GPS som 
nu gör att han nästan lever som vilken annan 
katt som helst. Numera behöver han aldrig 
mer vara rädd för några bilar, hundar eller an-
dra faror då han nu är en av våra permanenta 
stödhemskatter och har ett fint och värdigt 
kattliv med mycket bus och omtanke. 

Vår Tasse, som också levt utmed väg 11, har 
mist en tredjedel av sitt ena bakben som liten 
då han blev påkörd av en bil. Han hade ingen 
som tog honom till veterinär och han måste 

Tappie är en väldigt söt och rar katt, så klart miss-
tänksam mot främlingar då han är helt blind.

Rädda max ben!
KKS Malmö vädjar ödmjukt och ber dig 
bidra till Max vård. Sätt in en gåva, stor eller 
liten, på pg 160 39 54-7. Ett innerligt och 
hjärtligt tack på förhand från Max!

bli månadSGivaRe
Hjälp dessa katter som behöver omsorg för 
resten av livet genom att bli regelbunden 
månadsgivare! PG 160 39 54-7, KKS Malmö.



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

Hobbe hemlösing 
räddad av KKS

Katter blir också 
pensionärer!

Räddade kolonikatter 
blev dyra

Tapp klarar synen?

Stackars Hobbe fick knappt någon mat. I ena 
ögat fanns bara infekterade rester kvar. Han 
hade en avslagen tand och ordentlig tandvärk.

Tack vare gåvorna som kom in efter nödrop 
om Hobbe fick han den veterinärvård som 
behövdes. Ögonresten opererades bort och 
tanden drogs ut. Hobbe kastrerades, öron-
märktes och vaccinerades. Allt gick på strax 
över 10 000 kr.

Hobbe är en av hundratals katter som 
Birgitta Axelsson i Sölvesborg får på sitt bord 
varje år, eftersom hon ansvarar för Kattkom-
mando Syds telefontid. Ofta ska hon lösa alla 
ärenden som kommer in om ingen annan i 
föreningen kan ta sig an dem (de flesta har 
egna ärenden där de bor). 

Hobbe har bytt namn till Gösta och flyttat 
till permanent hem där han mår bra! Inga fler 
kalla vintrar där han fryser och plågas utan 
värme, kärlek och mat utgör Göstas nya liv.

Kattkommando Syds allra första katthem slog 
upp portarna sommaren 2001. Många katter 
har fått tillfällig bostad i väntan på nya hem 
på Bäckareboda gård utanför Karlskrona. Katt-
hemmet är nu nedlagt och de sista katterna 
har fått flytta in i boningshuset för att där leva 
sin sista tid.

Katterna är alla över tio år med olika kräm-
por. Veterinärbesöken blir täta och kostna-
derna höga.

Även om man är gammal har man rätt till all 
vård som går att få!

Vi ber därför om hjälp till en buffert åt ”gam-
lingarna”. Det ger ekonomisk trygghet och 
möjlighet till omgående veterinärvård utan 
oro för hur fakturorna ska kunna betalas. Din 
gåva hjälper!

En större kattkoloni i Sölvesborg har räddats 
av KKS-medarbetarna Lena Kristiansson 
och Birgitta Axelsson. Kostnaden har blivit 
100 000 kr inberäknat kastrering, vaccinering 
och ID-märkning! Hur har det kunnat kosta så 
mycket?

Det började 2012 med Jenka som blev sjuk 
efter kastrering och vaccinering. Han fick 
läggas in på djursjukhus och det är alltid dyrt. 
Clara gick igenom flera kostsamma under-
sökningar. Det visade sig att hon hade en 
medfödd missbildning av kärlen vid hjärtat 
som gjorde att hon riskerade att kvävas till 
döds vilken dag som helst. Hon fick sorgligt 
nog somna in.

Cherie fick snuva efter vaccinering och 
har haft upprepade urinvägsinfektioner. En 
kattunge hade problem med ena ögat och fick 
besöka veterinär vid flera tillfällen. Stella med 
sina tre kattungar fick åka akut till veterinär 
för uppvätskning efter magsjuka. Kexet och 

Kattungen Tapp och hans familj hade ingen 
som matade dem efter att den äldre man-
nen som gjort detta flyttat. Damen som tog 
in honom akut baddade hans ögon som det 
forsade gult var ur med ljummet vatten varje 
dag. Det kan ha kostat honom synen att han 
inte togs till veterinär direkt. KKS fick larmet 
efter en vecka.

Ögonspecialisten tyckte att Tapp borde 
avlivas. 

- Men jag som sett pigga och goa Tapp vis-
ste att han såg något och att han mådde bra 
i övrigt, säger Angelica Wendel i KKS Lands-
krona. Vi avlivar inte katter av detta skäl.

Angelica har haft andra katter med ögon i 
lika dåligt skick som Tapps som räddats. 

- Bara man kämpar och inte ger upp.
Det blev många veterinärbesök för Tapp 

och olika droppar för ögonen. Veterinären 
blev positivt överraskad att han blev bättre 
och bättre. Men när kortison sattes in blev 
han sämre i ögat och operationstid bokades 
för att ta bort ögat. Då var trycket normalt så 
operationen ställdes in!

Veterinären menade att ögat inte var fullt 
utvecklat och att det inte borde tas bort efter-
som det läkte så bra.

- Vi märker att Tapp ser mer och mer och 
ögat har blivit klarare, berättar Angelica. Han 
är en livfull gosse, den busigaste kattungen 
jag träffat. Han är så duktig när han ska få sina 
ögondroppar. 

Tapp söker ett hem som vill ha en personlig 
katt som gärna ligger i famnen och ska vara 
med överallt. Kompisar som är tåliga och 
lugna önskas! Kontakta Angelica, angelica.w@
kks.nu , eller ring 0733-182 044 om du vill ta 
hand om Tapp.

Smulan konstaterades ha bakterier och ett 
smittsamt virus i tarmen. De har legat på 
djursjukhus i flera omgångar och fått sitta i 
långvarig karantän på Lenas katthem. De får 
specialfoder och dagligt tillskott för att hjälpa 
tarmens arbete.

Lena, som varit aktiv i föreningen i 12 år, har 
sedan flera år tillbaka varit självförsörjande 
och inte behövt ta del av centralt inkomna 
gåvor till KKS för att betala veterinärvård, 
foder, medicin med mera. Men nu är kassan på 
minus på grund av kolonikatterna. Även katter 
i stödhem har varit sjuka och kostat pengar. 

Flera äldre katter på Lenas katthem börjar 
få krämpor och veterinärbesöken avlöser var-
andra. Maja har haft problem med sköldkör-
teln och har kronisk tarminflammation. Hon 
behöver medicin morgon och kväll livet ut. 
Pascal får medicin mot artros. Flera katter har 
haft FORL och fått dra ut tänder. 

Så pengar behövs! Lena efterlyser månads-
faddrar för att få stabilitet och trygghet i eko-
nomin. Då kan katter tas till veterinär i vetskap 
om att pengar kommer in ifall det skulle vara 
minus på kontot just då.

HemlöSa KaTTeR beHöveR Hjälp!
Fler hemlösa katter behöver hjälp. En gåva 
kan göra skillnad på liv och död. Sätt in 
på pg 156 99 03-6 till Birgitta Axelssons 
hemlösingar.

SKänK en Gåva Till lenaS KaTTHem
Sätt in valfritt belopp på pg 158 59 71-3 eller 
Swisha till 0705-49 56 12.
Sms:a 200 kr till 72456. 
Skriv Lenas Katthem200.

Gåva Till Tapp
Sätt in valfritt belopp på pg 162 79 10-1 
märk ”Tapp” eller sms:a till 72456. 
Skriv KKS Tapp100 eller KKS Tapp200 för 
summan du skänker.

Vill du bli månadsfadder till någon av Lenas 
katter? Kontakta lena@kks.nu

Gåva Till penSionäReRna
Märk gåvan ”BB buffert”. Pg 158 59 71-3.

Det var inte så kul när jag var 
tvungen att ha tratt men nu 
mår jag som en prins!



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

En trevlig lördagskväll hos ett av våra stödhem. Från 
vänster syns Luna, Kisen, Sylvester. Underst Vännen.

mio räddades från hett 
plåttak

Kattungen Gudrun akut 
sjuk

Grefven af Sparrarph & 
bondkatterna

Grefve som greve

Kattungar söker hem 

Mio hittades i somras på ett hett plåttak, ut-
slängd från fjärde våningen. Det tog nästan ett 
dygn innan någon ringde och bad om hjälp. 
Trampdynorna fick brännskador. Två brott på 
tassen och två frakturer på tänderna. 

Mio fick åka akut till Helsingborgs djursjuk-
hus och riskerade avlivning, men efter att 
Kattkommando Syds förmedlare My Svens-
son kontaktat djursjukhuset överläts han till 
KKS. Tack vare att många skänkte pengar till 
insamlingen för att klara Mios dyra veterinär-
vårdskostnader, kunde han behandlas. Det 
blev pengar över som använts för veterinär-
vård till ytterligare fem katter.

Tassen opererades genast och Mio fick gå 

Gudrun var bara några dagar gammal när hon 
och ett syskon hittades. Ingen mamma kunde 
lokaliseras. Så de två ungarna fick en amma i 
en nybliven mamma som tagits in högdräktig. 
Hennes fem ungar var i samma ålder.

Allt gick jättebra till en dag när Gudrun var 
fem veckor. Hon fick kraftig diarré och blev 
snabbt slö. Efter uppvätskning hos veterinär 
fick hon återvända till stödhemmet, men efter 
några timmar var det lika illa igen. Hon lades 
in akut på Helsingborgs djursjukhus, där hon 

Den kraftigt undernärde kattungen Grefven 
af Sparrarph hittades med svår ögoninfektion 
och bara ett öga. Tusen tass för alla gåvor till 
Lurvas, hälsar Cecilia Ghimessy i KKS Broby. 
De räckte även till att rädda mig mjauar Gref-
ven spinnandes. Och nu bor jag permanent i 
Lund.

Ett stort ärende med över 40 katter på en 
bondgård har anmälts. Ett tiotal kattungar i 
dåligt skick har tagits om hand, fått veterinär-
vård och bor i olika stödhem. Hittills har tio 
katter kastrerats. Fler stödhem behövs och 
gåvor till mat och kastrering.

Kontakta Cecilia om du kan hjälpa till, 
cecilia.g@kks.nu, eller ring 0733-91 57 17.

”Ett stort tack till alla som stöttat mig under 
min sjukdomstid. Jag blev inlagd i syrgastält 
på Växjö djursjukhus. Tack vare en stor gåva 
på 5 000 kr och flera därtill kunde KKS betala 
drygt 9 000 kr när jag blev utskriven efter tre 
dagar. Tack till min stödmatte som tar så väl 
hand om mig nu.” 

Greven

Många hemlösa högdräktiga honor har tagits 
omhand i år. 

Luna och Sylvester på bilden, två syskon 
till och mammakatt kommer från Landskro-
natrakten. De bor i samma stödhem som 
Vännen och Kisen från den stora Fredriksdal-
skolonin i Helsingborg. Ungarna har verkligen 
hittat varandra!

Kattungarna söker sina för alltid-hem. Hör 
av dig till my.s@kks.nu om du är intresserad.

viRKade KaTTSaKeR
Virkade kylskåpsmagneter, 
kattbokmärken, kattarm-
band, broscher m m kan 
beställas på Facebook-sidan 
Katt i nöd som Michaela 
Rosenthal skapat. Alla in-
täkter går till KKS Helsing-
borg.

gipsad och med bandage. Tyvärr tillstötte 
en infektion i den opererade tassen, så det 
blev omgipsning. Nästa steg var att operera 
tänderna hos Din Veterinär. Oturligt nog blev 
det infektion i båda tänderna och inlägg-
ning med dropp och smärtstillande under en 
dag. När han kom hem på kvällen var han sitt 
gamla jag.

Mio får stanna hos My som inte kan lämna 
honom ifrån sig efter allt han varit med om 
och alla bekymmer efter operationerna. 

–Jag vill tacka alla från hjärtat som skänkt 
gåvor så att vi kunde rädda Mio, säger My 
och sänder en tidig julhälsning till alla snälla 
givare.

Mannen som kastade ut Mio från taket är 
polisanmäld.

kämpade för sitt liv. Hon hade inälvsparasiten 
giardia och efter behandling blev hon bättre. I 
dag är hon lika pigg som innan.

Tre dagar på djursjukhuset kostade 7 900 kr 
som KKS fick betala kontant. Det blev ett stort 
hål i kassan, så vi tar emot all hjälp vi kan få.

STöd HelSinGboRGSKaTTeRna!
Många hemlösa katter har fått hjälp i 
Helsingborgstrakten sedan i vintras av My 
och medarbetare. Stöd det fortsatta arbetet 
genom en gåva till pg 138 39 84-0. Märk 
inbetalningen ”Hborg” så går pengarna till 
dessa katter.  

STöd bondKaTTeRna
Om du vill skänka en slant, sätt in på 
Göingekattens pg 163 29 87-2. Märk med 
”Bondkatterna”.

Hjälp oSS med GUdRUnS RäKninG!
Sätt in en gåva märkt ”Gudrun” på pg 138 
39 84-0. Eller sms:a till 72456. Skriv KKS 
HELSINGBORG100 om du vill skänka 100 kr. 
KKS HELSINGBORG200 om du vill skänka 
200 kr.

Upphittad i Skåne i jättedåligt skick.



vill du ha KKS-bladet via e-post? Anmäl till adress@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 
Katthem och förmedlare
broby: Cecilia G, cecilia.g@kks.nu
0733-91 57 17, PG 163 29 87-2 
eslöv: Cecilia L, cecilia.l@kks.nu
0736-55 47 54, PG 138 39 84-0
Finja: Linus katteria, marita.l@kks.nu 
0706-88 52 23, BG 710-8202, 
Öppet: Månd 15.30-19.
Helsingborg: My S, my.s@kks.nu
PG 138 39 84-0
Hosaby björke: Sölvesborgs katthem
lena@kks.nu, PG 158 59 71-3
Kalmar: Frida H, frida.h@kks.nu
0760-22 05 57, PG 166 99 24-1 
Swisha till tfn ovan.
Kristianstad: Lena O, lena.o@kks.nu 
0709-49 48 76, PG 158 59 71-3
landskrona/asmundtorp: Angelica W
angelica.w@kks.nu, 0733-182 044, 
PG 162 79 10-1
löddeköpinge: Remingtons kattlya
stina@kks.nu, sms:a 0706-67 36 86, 
PG 160 69 09-8
Öppet: Sista söndagen i månaden 14-16.
malmö/österlen: KKS Malmö 
malmo@kks.nu, PG 160 39 54-7
Ramdala: Bäckareboda gård
lena@kks.nu, PG 158 59 71-3
Rödeby: Hökamåla katthotell
070-412 90 68, birgitta@kks.nu
PG 138 39 84-0, 
Öppet: Sista söndagen i månaden 13-16.
Sölvesborg: Lenas katthem, lena@kks.nu
0705-49 56 12, PG 158 59 71-3, 
Swisha till tfn ovan. 
Sölvesborg: Birgitta A, birgitta.a@kks.nu
073-83 11 897, PG 156 99 03-6
ängelholm: Lotta H, lotta.h@kks.nu

oliKa FUnKTioneR i KKS
ordförande styrelsen:
Christina Jansson, stina@kks.nu
ekonomiansvarig styrelsen:
Birgitta Carlsson, birgitta@kks.nu
auktion: auktion@kks.nu. Pg 65 31 51-1. 
Facebook-administratörer:
Cecilia Larsson, cecilia.l@kks.nu
Henrik Johnsson, henrik.j@kks.nu 
Kathleen Ericsson, kathleen@kks.nu 
Marianne Lindbergh, marianne.l@kks.nu
Susanne Cederholm, susanne.c@kks.nu 
anmälan veterinärvårdsfadder:
Nils Willysson, vetrfadder@kks.nu, 
070-237 12 76
adressregister: 
Inga-Lill Rehn, adress@kks.nu
nya ärenden: Birgitta Axelsson, 073-83 11 
897. Tfn-tid månd & fred 15-17, tisd 15-18. 
OBS! Endast jämna veckor.
Stödhemsanmälan: Lisbeth Nilsson 
0455-221 19, stodhem@kks.nu
Stödhemsregister:
Marianne Berg, marianne@kks.nu
Webmaster & bitr webmaster:
Carina B och Ann-Margaret S,  
webmaster@kks.nu
ärenderegister: Lena Kristiansson (före 2013), 
Christine Karlsson, arende@kks.nu

KKS broby: Smurfen som fått värmedyna i 
julklapp tar emot klappar á 1 kr styck på Broby 
julmarknad första advent 1/12. Chokladlot-
teri, kul kattsaker och smycken säljes. Följ oss 
på Facebook, Göingekatten. 
KKS eslöv: Ny kontaktperson Cecilia Lars-
son, cecilia.l@kks.nu, 0736-55 47 54. Köp vår 
almanacka! Flera kattkolonier omhändertagna 
sedan i somras!
KKS Helsingborg: Tack alla som ger gåvor 
så vi kan fortsätta rädda liv! Nya stödhem 
behövs ständigt. Nu nalkas den iskalla vintern. 
Om du ser någon hemlös katt i och omkring 
Helsingborg, maila direkt my.s@kks.nu så har 
vi frigolithus att erbjuda medan vi söker hem. 
En kan inte göra allt men alla kan göra något. 
Tack för att ni kämpar med oss för att rädda 
katter i nöd.
KKS Hässleholm: Tack alla som kom på Hitte-
kattens dag 1 september! Välkomna till Linus 
katteria varje månd 15.30-19, fynda loppis-
saker, köp kattalmanackan (säljs på tre ställen i 
Hässleholm, se kks.nu) och klappa katterna. Ta 
gärna med mat och sand!
KKS Kalmar: Träffa oss på Rockneby jul-
marknad lörd 23/11. Vi har jobbat mycket 
med transporter av katter i södra Sverige och 
kört sjuka katter till Skogsbykliniken på Öland 
(hämtade Frasse från Blå Stjärnan i Göteborg), 
som har varit fantastiska med sin veterinär och 
djursjukvårdare. Arbetet började i vintras med 

stor insats för att omplacera 17 katter som 
bott i uterastgård i flera år. Tack alla som akut 
ställde upp som stödhem! Vi har egen FB-sida, 
Hemlösa katter i Kalmar. Stötta oss på pg 166 
99 24-1. Swisha till 0760-22 05 57 eller 0708-
46 34 43.
KKS Karlskrona: Stort tack till var och en som 
lägger kattmat & pengar i tunnan utanför 
Ica Maxi i Lyckeby! Vi står på Bubbetorps 
julmarknad lörd-sönd 7-8 dec. Öppet hus 
Hökamåla katthotell i Rödeby sista sönd varje 
månad 13-16. Skänk mat & sand till katterna!
KKS Kristianstad: Försäljning på Tradera, alias 
Katt-utan-hem. 
KKS landskrona: Träffa oss på Grizzly Nova i 
Lund, 30/11-1/12, 11-16. 
KKS löddeköpinge: Julmarknad på Kävlinge 
Zoo 8/12, 11-16, 9/12, 12-16. Remington skän-
ker ett stort TASS till Eva i Malmö för de gene-
rösa gåvorna till Winston. Liksom till de kära 
kattvännerna Christel och Egon i Blentarp för 
de stora gåvorna och hjälpen med lilla fröken 
Väz, hennes nya små knyten och sonen unge 
herr Fräz. Till butikschef Fredrik och hans 
personal på Kävlinge Zoo som ställer upp till 
tusen för katterna i Remingtons kattlya. Öppet 
hus Remington sista sönd varje månad 14-16.
KKS Sölvesborg: Köp almanackor, julkort 
och vaktskyltar hund/katt av oss. Utanför 
Eko i Fjälkinge står vi lörd-sönd 26-27/10, 
lörd-sönd 9-10/11 och lörd-sönd 23-24/11. 
Höstmarknad Sölvesborg onsdag 6/11. Maxi 
Kristianstad fred 29/11 och fred 6/12. 

jUlaKTiviTeTeR

Till minne
Rutan-Tutan, Vampyren – kärt barn har många 
namn. Denna katt som föddes i Torhamn för 
23 år sedan av en honkatt som Kalle och Inger 
räddat från hamnarna var verkligen älskad av 
många. Hon fick ett långt liv trots att hon käm-
pade sig igenom både vanliga och ovanliga 
sjukdomar. Den sorg som kom över oss när 
hon en stilla söndagsmorgon fick somna in på 
Skogsbykliniken på Öland var obeskrivlig. 

Rutan vilar nu bredvid sin mor och ende son 
Balthazar på sin födelseplats.

Berndt, som levde ihop med henne de sista 
åren, och Rutan-Tutan var oskiljaktiga. Rutan 
är saknad. Vila i frid!

- Detta är nog en av de starkaste 
katter jag mött, säger Berndt Berg.

nU Kan dU SmS:a GåvoR!
Du kan sms:a din gåva på 100 eller 200 kr till 72456. Du skriver KKS (mellanslag) och så namnet 
på lokala KKS, exempelvis ESLÖV100 eller ESLÖV200. Men till REMINGTON resp LENASKATT-
HEM skriver du så och summan. Du kan också skriva namnet på en insamling, exempelvis KKS 
MALVA100 eller KKS MALVA200. Om du vill att gåvan ska gå till huvudkontot skriver du KKS 100 
eller KKS 200. Man får sms:a mer än en gång om man vill!
Fler exempel: KKS ESLÖV200, KKS HELSINGBORG200, KKS KALMAR200, KKS LANDSKRONA200, 
KKS LINUS200, KKS MALMÖ200, FREDAGSMYS200, GIBBS200, GÖINGE200, LENAS KATTHEM200, 
MALVA200, REMINGTON200, SARA200, TOTTE200.
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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 Almanacka + porto=122 kr

p Almanacka + 20 julkort + porto=208 kr

p 4 julkort + porto=26 kr

p 10 julkort (motiv 1-4) + porto=51 kr

p 20 blandade julkort + porto=91 kr

p 2 almanackor + porto=233 kr

p 3 almanackor + porto=333 kr

p ...... almanackor + porto 

(4-5 almanackor=44 kr porto)

p 4 Vykort Fauna + porto=26 kr 

p 10 Vykort Fauna + porto=51 kr

p Gåva

p KKS-vän 2014: 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

tillsammans räddar vi katter
Inte många katter hade fått hjälp av Kattkommando Syd om vi inte vore så många 
som vill rädda katter från avlivning, svält och vanvård. Alla som på något sätt 
aktivt stödjer Kattkommando Syd har del i det framgångsrika arbete som inleddes 
för 13 år sedan. Tänk att det är så länge!

Under dessa år har fler och fler anslutit sig, och därför har väldigt många katter 
fått hjälp – och nya hem. Vi har för ett bra tag sedan passerat 10 000-strecket. 
Men det kommer hela tiden nya katter som behöver hjälp så vi prioriterar dem 
framför att räkna exakt! Alla finns dock i vårt ärenderegister.

Samarbete och mångas insatser i varje led som behövs för att en katt eller katt-
familj ska tas om hand på rätt sätt är en förutsättning för att lyckas.

Tack alla som gör detta möjligt!
En riktigt GOD JUL tillönskas var och en som bidrar till att Kattkommando Syd 

sköter sitt uppdrag: alltid på kattens sida.

Birgitta Carlsson

Succé med FacebooK 
Alltfler följer Kattkommando Syds Facebook-sida. Vi hittar placeringar till många 
katter och insamlingar för akuta katter har genererat pengar direkt så att vi kun-
nat betala veterinärkostnaderna, när faktura inte ges, och inte sällan har det rört 
sig om stora summor.

Gå in på Facebook du också och följ dagligen med vad som händer i katt-
världen! Adresser  till FB-sidor för KKS Landskrona, Helsingborg, Kalmar med flera 
hittar du här.
Gå in på kks.nu och klicka på Facebook längst ner i vänsterspalten. 

Läs mer på nästa sida!

Karlskrona oktober 2013

1

3

2

4

Almanackan finns också att köpa på 
olika försäljningsställen. Se kks.nu



JuLKLapp tiLL KKS – bLi veterinärvårdSFadder
Hjälp oss minska våra veterinärkostnader genom att bli veterinärvårdsfadder för en katt. 
Du kan betala månadsvis eller helår. 804 kr helår för basförsäkring. 990 kr för plusförsäk-
ring (medicin ingår). Läs mer på kks.nu eller ring/maila vetrfadder@kks.nu, 070-237 12 76. 
Se inbetalningskortet.

Hitta JuLKLappar på nätauKtion!
Handgjorda smycken, stickade och virkade schalar, strumpor och grytlappar, kuddvar 
med kattmotiv och mycket mera kan du hitta på Kattkommando Syds auktion på kks.nu. 

Stöd KKS via nätHandeL
Utan kostnad för dig kan du ge pengar till KKS genom varje klick som genererar ny sid-
visning på Sportklicket. Du kan välja sidan som din startsida och stödja KKS varje dag. 
Via Sponsorhuset kan du handla i över 200 nätbutiker. Varje gång går en viss procent till 
KKS. Du som redan gjort detta har bidragit till att KKS fått 11 254:75 hittills! 

vyKort Från Fauna 
I vår nätbutik (kksbutik.nu) säljer vi detta fina djurcollage som Markus i Djurskyddsför-
eningen Fauna i Helsingborg gjort, endast 5 kr/st. 

Köp KKS t-SHirt ocH viSa att du Stöder KKS!
Vit T-shirt i bomull, två olika motiv, beställ direkt från Angelica W, ring 0733-182 044 eller 
maila angelica.w@kks.nu med dina önskemål! 

Motiv 1 fram

Motiv 2 fram

Motiv 1 bak

Motiv 2 bak

Till Malvas minne
Ge en gåva till ”Malvas minne för 
vanvårdade katter”. Läs mer om 
Malva på kks.nu. Pg 138 39 84-0.

adoptera 
katt från

adoptera 
katt från

Gör som jag...

  


