
Hjälp KKS att ge behövande katter veterinärvård! PG 138 39 84-0.

birgitta axelsson i KKS Sölvesborg har gjort 
ett jättejobb med att rädda ett stort antal 
katter från en säker död. Katterna fanns i 
Tivoliområdet och matades av flera personer, 
men när några privatpersoner anmälde detta 
till länsstyrelsen blev goda råd dyra. Risken 
är alltid stor att hemlösa katter avlivas när de 
hamnar på ansvarig myndighets bord.

Men genom diskussion och samarbete med 
länsstyrelsen kunde Birgitta börja det omfat-
tande arbetet med att kastrera katterna och 
leta hem till dem – hela 46 stycken!

Flera av katterna bor fortfarande i stödhem, 
andra har fått permanenta hem. Två kastre-
rade katter bor kvar i området hos mataren.

Den katt som togs in sist heter morris. 
När han kastrerades upptäcktes hans dåliga 
tänder. Stackars Morris hade inte fått i sig 
tillräckligt med mat och näring och var så liten 
att man trodde det var en flicka. Han kunde 
inte ens tvätta sig ordentligt därför att det 
gjorde ont!

Om inte Morris tagits in hade han gått en 
säker död till mötes.

I vinter har munnen sanerats och flera tän-
der dragits ut. Morris befinner sig i läkehem 
och ska på återbesök i april. 
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46 katter i tivolikolonin räddade

Vad kostar det?

Hjälp morriS mEd 
VEtErinärräkninGEn
Morris ska på återbesök och dra ut fler 
tänder. Vi tar tacksamt emot en gåva för att 
Morris ska bli fin i mun. Sätt in på pg 156 99 
03-6 och märk ”Morris”.

får morriS bo HoS diG?
Lille Morris mår mycket bättre när han fått de dåliga tänderna utdragna och sanerats i munnen. 
Han hade ordentligt ont. Morris söker nu nytt hem. Kan du ge Morris ett hem med kärlek och 
omvårdnad? Hör av dig till birgitta.a@kks.nu eller ring 073-83 11 897. 

ACANA KATTMAT  
BÄTTRE ÄN NÅGONSIN

NY FÖRBÄTTRAD SMAKLIGHET 
SPANNMÅLSFRITT | 70 % KÖTT 

Läs mer på www.acana.se

Detta enda ärende med så många katter 
som påbörjades för flera år sedan har kostat 
mycket pengar. Förutom kastrering, id-märk-
ning och vaccination har det blivit ytterligare 
kostnader för sjuka katter. 

Kattkommando Syds livräddningsinsatser 
ökade under 2013 när vi fick nya kontaktperso-
ner i Helsingborg och Eslöv. Totalt 719 ärenden 
registrerades och omfattade över 2 000 katter.

Ett ärende kan gälla allt från en upphittad 
katt eller två familjekatter som måste ompla-
ceras på grund av allergi till en hel koloni med 
hemlösa katter. Förra året arbetade flera av 
medarbetarna med stora kolonier hemlösa 
katter i bland annat Helsingborg, Åstorp, Häst-
veda och Tomelilla.

Detta kostar oerhört mycket pengar! Vete-
rinärvårdskostnaderna översteg 1 miljon kr. 
Kattmatskostnaderna fördubblades från året 
innan och hamnade på strax under 200 000 kr. 
Vi har många katter på katthemmen och 
många stödhemskatter som måste äta, särskilt 
de som räddats från ett miserabelt liv ute. 
Dessutom behöver ett allt större antal katter 

specialfoder på grund av olika sjukdomar.
Tack vare alla gåvogivare har vi kunnat 

hjälpa många katter, men vi behöver fortsatt 
stöd för att kunna fortsätta att rädda katter 
utan att göra avkall på vår grundprincip att 
inte säga nej därför att det inte finns pengar – 
eller husrum.

Det går alltid att hitta lösningar, även om 
det innebär mycket arbete eller tar tid. Och 
ingen katt ska behöva mista sitt liv när den är 
anmäld till Kattkommando Syd.

Vi hoppas att du vill fortsatt stödja oss för 
att kunna hjälpa katter, där vi ofta är sista liv-
linan. 2014 har redan medfört stora kostnader 
så vi är i stort behov av gåvor för att kunna ge 
katter veterinärvård och kastrera alla de katter 
som varit hemlösa.

Ett mycket stort tack till dig som hjälper oss 
hjälpa!

Birgitta Carlsson, ekonomiskt ansvarig

Snälla! Får jag 
bo hos dig?



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

Smurfen får pälsvård Vesslarp stöder 
GöingekatterHos På Pälsen i Osby får den numera världsberömda (i Skåne) klappe-

katten Smurfen sin långa välklappade päls vårdad. Smurfen måste ju 
vara fin till alla marknader han ska delta i där han drar in pengar till KKS 
i Göinge genom att låta sig bli klappad för en krona (fast många skänker 
mer).

Här finns även veterinär Huba Egyed som ger rabatt till Kattkom-
mando Syds Göinge-katter. 

Kattkommando Syds 
förmedlare i Broby, Cecilia 
Ghimessy, bor i Östra Göinge 
kommun och har därför 
startat egen Facebooksida för 
de katter hon tar hand om, 
Hemlösa katter i Göinge. 

Hon får god hjälp av 
Vesslarps veterinärklinik när 
katterna ska kastreras eller få 
vård. 

– Vi är alltid välkomna,  
säger Cecilia. Vesslarp spons-
rar oss även med foder. 

Och om någon kommer in 
och vill avliva sin friska katt 
ringer Vesslarps veterinärer 
Cecilia och katten räddas till 
livet.

329 kattEr räddadE!
Göingekatten har haft många svåra ärenden 
med misshandlade och vanvårdade katter 
som behövt veterinärvård. Kostnaderna 
bara ökar. Under 2013 har 329 katter fått 
hjälp av Cecilia Ghimessy med medarbe-
tare i Kattkommando Syds Göingekatten!
Vill du hjälpa med veterinärräkningar? Sätt 
in din gåva på pg 163 29 87-2. 

Handla i kattkommando SydS 
wEbbutik
Titta in i KKS Butiken och se om du hittar en 
födelsedagspresent till någon eller något till 
dig själv: kksbutik.nu.

röSta på CECilia GHimESSy för att 
Höja kattEnS StatuS!
Kattkommando Syds förmedlare i Broby 
har nominerats av Östra Göinge kommun 
till Årets Göinge. Hon är den enda av fem 
nominerade som ägnar sig åt att rädda djur. 
Du kan rösta på Cecilia fram till 4 maj. Gå in 
och rösta på: http://www.ostragoinge.se/
kommun/rosta-pa-arets-going-2014/

Sätt in din gåva till Malmö/Österlens katt-
hem på pg 160 39 54-7. Märk ”Katthem”.

Fr v Sara Berntsson, Carina Nilsson och Julia Hagelvie med klappekatten Smurfen.

Daisy var inlämnad för avlivning. Istället 
vaccinerades hon och KKS söker ett nytt 
för-alltid-hem. ”Tass” säger Daisy till Miki.

liSa tofft i kkS-butikEn! 
KKS Malmö/Österlen har tillsammans med 
Remingtons kattlya tagit hand om den näst 
största kolonin av hemlösa katter i KKS 
historia, hela 81 katter räddades från ett 
liv i misär då de levde som hemlösa i Kiviks 
hamn. Givetvis tog det ett par år att ombe-
sörja, och det blev många bilresor i ur och 
skur, och snöstormar tvärs igenom Skåne 
varje helg. Självaste remington är bördig 
från Kiviks hamn likaså aida, alicia och 
dennis som bor kvar på Malmö/Österlens 
katthem där de har ett tryggt och fint kattliv.
Vi är därför extra glada och tacksamma 
över att numera få sälja Kivikskonstnären 
och silversmeden lisa toffts träffsäkra och 
ömsinta alster. 

Hjälp oss bygga upp malmö/
österlens katthem
Malmö/Österlens katthem har fått tillgång till 
ett fantastiskt stall på hela 172 kvm och med 
en tomt på 3 000 kvm att använda för katter. 
Vilket fint kattliv vi skulle kunna ge katterna 
som får turen att bo här!

Många av katterna som KKS Malmö idag är 
ansvariga för är seniorer eller har handikapp 
av olika slag. Vi skulle också kunna erbjuda 
många fler en andra chans i livet.

Men, vi har ingen finansiering för att an-
passa hela det gamla sååå charmiga stallet till 
att bli ett funktionellt katthem och undrar om 
du vill hjälpa oss? 

HEm SökES åt äldrE 
VallEntuna-kattEr
12-åriga Garja i Vallentuna fick permanent 
hem som kattunge men stödhemsplacerades 
sedan när matte inte kunde ha kvar henne. I 
sju långa år har nu Garja väntat på ett alldeles 
eget hem! Garja söker AKUT ett nytt hem då 
stödmatte ska flytta. 

Garja är van vid fria utemöjligheter men är 
rädd för de andra katterna i stödhemmet och 
söker därför hem utan dominanta katter. I 
samma stödhem finns även ett gäng stödkat-
ter födda 2007. Några är lite försiktigare av sig 
då de föddes i hemlöshet och bara vana vid 
stödmatte. Läget är AKUT för dem också, det 
måste hittas nya hem till dem alla. 

Kontakta Lena på 0705-495612 eller lena@
kks.nu som ansvarar för Garja. 

Kontakta Birgitta på 0704-129068 eller bir-
gitta@kks.nu som ansvarar för de andra.
Hör av dig även om du inte bor i Stockholms-
området. Transport kan gå att ordna.



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

lenas kristiansson med katthem i Sölves-
borg tog emot fem små mammalösa kattung-
ar i dåligt skick. De var fyra veckor gamla, 
underviktiga med dålig balans. Mamman hade 
varit död i en och en halv vecka och de hade 
fått felaktig kost. Lena stödmatade regelbun-
det i något dygn innan lillen blev helt livlös 
på natten och det inte gick att få kontakt. 

Vad är det för fel på Sigge?
Sigge har varit hos veterinär gång på gång 
eftersom han insjuknat på nytt när behand-
lingen avslutats. Han har fått nya mediciner 
att pröva efter utredning, men nu har han fått 
snuva med grönt snor, blodblandade nysning-
ar, ögonen har runnit och han har rosslat.

Stackars Sigge fick inte vara kvar på företa-
get där han matades och ett katthem ville inte 
ta in honom därför att han ansågs förvildad. 
Han var nära bli avlivad innan my Svensson i 
Kattkommando Syd fick veta hans belägenhet. 
Han placerades omedelbart i stödhem.

Sigge är en snäll och kelig katt och äter med 
god aptit. Pälsen är vackert svart och mjuk och 
len igen. När han togs omhand var han trött, 
snuvig och pälsen var brun.

 Sigges sista tänder behöver dras ut. Vid 
senaste veterinärbesöket trodde veterinären 
att han har lunginflammation. Han är ordine-
rad medicin i två månader. Tyvärr är det väl så 
att Sigge har kronisk kattsnuva som orsakats 
av hans liv som hemlös. Men han är väldigt 
levnadsglad!

Hittills uppgår Sigges kostnader till 
20 000 kr. Tandutdragning, återbesök och 
medicin kommer att kosta ytterligare. 

Kan du hjälpa Sigge med en gåva? Vi hop-
pas det.

Carina Eliasson i Uddevalla samlade ihop en 
del saker hon inte behövde och sålde via Tra-
dera till förmån för Kattkommando Syd. Hon 
trodde hon skulle få in 600-700 kr. Det blev  
6 209 kr!

Fantastiskt, Carina, och pengar som hjälpt 
många KKS-katter.

Gör som Carina - se vad du har hemma som 
du inte behöver, lägg ut på Tradera och sälj för 
Kattkommando Syd. Om du meddelar oss, läg-
ger vi ut information om försäljningen på vår 
Facebooksida - och det blir säkert fler köpare.

marita nordoStSkånES djurVän 2013
marita ljunggren som driver Kattkommando 
Syds Linus katteria i Finja utanför Hässleholm 
fick i december den fina titeln Nordostskånes 
Djurvän av föreningen Djurskyddet Nord-
ostskåne. Marita har räddat många hemlösa 
katter i kommunen och även utanför kom-
mungränsen sedan hon öppnade sitt katthem 
2004.

SmS till kattHEmmEn
Många tycker det är smidigare att sms:a en 
gåva än att skicka till våra plusgiron.

Du kan sms:a till följande katthem och 
förmedlare. Du kan välja att föra över 100, 200 
eller 300 kr. Nedan ser du hur du ska skriva. Vi 
har lagt in en gåva på 100 kr men siffrorna kan 
alltså bytas ut. Numret är 72456.

 
KKS ESLÖV100
GÖINGE100
KKS HELSINGBORG100
KKS KALMAR100
KKS LANDSKRONA100
KKS LINUS100
KKS MALMÖ100
LENAS KATTHEM100
REMINGTON 100
  

Det går också att sms:a till särskilda insam-
lingar. Information hittar du på kks.nu.

SiGGE bEHöVEr Hjälp
Sätt in en gåva till levnadsglade Sigge på 
pg 138 39 84-0. Märk inbetalningen 
”Sigge Hbg”.

Du kan även sms:a till 72456.
100 kr: KKS HELSINGBORG100
200 kr: KKS HELSINGBORG200
300 kr: KKS HELSINGBORG300

Mjau och många tusen tassar från Sigge!

Stötta Linus katteria genom att sätta in en 
gåva på bg 710-8202. Besök katterian!  
Öppet varje varje måndag 15.30-19. Fynda 
på loppis!

Stöd bäCkarEbodaS pEnSionärEr
Vårt första katthem, Bäckareboda gård, är 
nu kattpensionärshem. De behöver ofta 
veterinärvård. Sätt in en gåva på pg 158 59 
71-3. Märk ”BB buffert”.

bli faddEr till lEnaS kattHEm! 
Sätt in gåva på pg 158 59 71-3.

köp bläCkfiSkar mEd kattmynta
KKS Landskrona har haft stora utgifter med 
sjuka katter. Du kan hjälpa till genom att 
köpa de populära virkade bläckfiskarna med 
kattmynta (ja, det är leksak för katten!). 
30 kr/st + porto 7 kr (det ryms flera på ett 
porto!). 

fina bokmärkEn mEd kattEr på
25 kr/st + porto 7 kr (det ryms flera på ett 
porto!). 
Maila angelica.w@kks.nu eller beställ genom 
pg 162 79 10-1. Sätt gärna in en gåva till 
fakturor som måste betalas! 

Lena ringde till ett par veterinärer som sade 
att det enda rätta var att låta kattungen som-
na in. Lillen hade då legat livlös någon timme. 
Lena ringde vidare och fick tid hos en annan 
veterinär. Väl framme i undersökningsrummet 
stod Lena med tårarna i ögonen, orolig för 
att även denna veterinär skulle ge dödsdom. 
Men veterinären sade att kattungar är bra på 
att återhämta sig och att Lillen självklart skulle 
vätskas upp. 

Lillen reagerade inte när vätskan sprutades 
in under huden. Han var fortfarande livlös när 
Lena åkte hem, men ett par timmar senare 
efter nära kroppskontakt för att hålla värmen 
så lyfte Lillen försiktigt på huvudet - och 10 
minuter senare sprang han omkring i sängen. 
Helt otroligt! Det blev flera veterinärbesök för 
alla kattungarna innan de blev helt bra, men 
Lillen var den som var klart sjukast. Han är 
numer fullt frisk och bor i eget hem.

Ge aldrig upp - kattungar klarar mer än man tror

Gör som Carina - sälj på tradera till förmån för kkS

Kattungarna var underviktiga när de omhändertogs.

Carina med hittekatten Trissan.



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.

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
Kathleen Ericsson, kathleen@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: 
073-83 11 897. Tfn-tid månd & torsd 15-17. 
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

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

pengar till kkS om du handlar 
via Sponsorhuset
Gör du inköp via nätet? Utan kostnad kan du 
hjälpa Kattkommando Syd att få litet extra 
pengar i kassan ifall du blir medlem i Sponsor-
huset som har många varumärken av olika 
slag att handla ifrån.

För varje inköp går en slant till Kattkom-
mando Syd. Du kan börja med att gå in som 
medlem och tjäna 20 kr och 20 kr går till 
Kattkommando Syd. 

Sista utbetalningen var på 1 019 kr som 
motsvarar en honkastration med id-märkning 
och första vaccinationsspruta. 

Du hittar Sponsorhuset här: www.sponsor-
huset.se/kks/

följ mEd HändElSEutVECklinGEn 
för kattEr daGliGEn på kkS 
faCEbook-Sida: 
www.facebook.com/kattkommandosyd

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

kkS broby: Klappa Smurfen på följande 
marknader: markaryd 25 maj, broby 7 juni, 
Vinslöv 8 juni, degeberga 12-13 juli. Lop-
pisar uppdateras på Göingekattens Facebook. 
kkS Eslöv: bakluckeloppis vid transportvä-
gen på gröningen bakom Eslöv Energi. Sönda-
garna 11 maj, 18 maj, 22 juni och 6 juli. Vill 
du skänka? Ring Cecilia, 0736-55 47 54.
kkS Helsingborg: Kommer att stå på bak-
luckeloppis ibland längs bryggaregatan. 
Info läggs ut på Facebooksidan Hemlösa kat-
ter i Helsingborg och www.maltesloppis.se.
kkS Hässleholm: Loppis & träffa katterna 
varje måndag 15.30-19 på Linus katteria i 
Finja.
kkS karlskrona: öppet hus sista söndagen 
varje månad mellan 13 och 16 på Hökamåla 
katthotell i rödeby. Skänk mat & sand till 
katterna. Fika med hembakt. Vi står på löv-
marknaden torsdagen 19 juni. 

Vår- & SommaraktiVitEtEr
Ansiktsmålare 
Elin erbjuder sina 
tjänster på mark-
naderna där KKS-
Broby medverkar.

kkS landskrona: Håll utkik på Facebook-
sidan Hemlösa katter i Skåne för marknader i 
sommar.
kkS löddeköpinge: Remingtons kattlya på 
Lantvägen 21 har öppet hus sista söndagen 
i varje månad mellan 14 och 16.

”Katt”-auKtion
I nästa auktion på Kattkommando Syds 
hemsida kan du lägga bud på nyckelringar 
med kattansikten, snygga sjalar med katter 
på, ett katthalsband och örhängen i silver. Och 
mycket annat.

Förtjänsten används till veterinärvård för 
KKS-katter: kks.nu/konstauktion/index.html

Enklare med SmS
Du kan sms:a din gåva till 72456. Skriv KKS 
100, KKS 200, KKS 300 beroende på storleken 
på gåvan. 

För fler sms-adresser och akuta insamlingar 
till katter, se kks.nu eller Facebook.
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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 1 Smurf-tavla 60 kr + porto=82 kr 

p 2 Smurf-tavlor 120 kr + porto=142 kr

p 4 KKS-vykort + porto=26 kr

p 10 KKS-vykort + porto=51 kr

p Jag vill bli försäkringsfadder

 p Basförsäkring 67 kr/mån

p Plusförsäkring 85 kr/mån

p Jag betalar helår Bas 804 kr/år

p Jag betalar helår Plus 990 kr/år 

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

p KKS kan välja katt att försäkra

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 helår Bas 804 kr/år

p Jag betalar helår Plus 990 kr/år 

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

p KKS kan välja katt att försäkra

Smurfen erövrar världen
Klappekatten Smurfen är mycket populär. Om han inte erövrat världen än, så i varje fall 
alla som klappat honom på marknader i östra Skåne och skänkt pengar till Kattkommando 
Syd. 

Smurfen klappade in 17 956 kr under 2013 till sjuka katter som Kattkommando Syds 
Göingekatten tar hand om! Slås rekordet i år?

Även du som inte träffar Smurfen kan skänka en slant genom att köpa ett färgkort på 
Smurfen i vit ram med text ”Nospussar Smurfen”. Tavlan som både kan ställas och hängas 
kostar 60 kr + porto. Tavlan mäter 18,5 x 13,5 cm. Beställ på inbetalningskortet nedan.

Bli försäkringsfadder!
En del av Kattkommando Syds förmedlare har katter försäkrade i Agria. För knappt två år 
sedan införde Kattkommando Syd ett nytt system med veterinärvårdsfadder där peng-
arna förvaltas av föreningen själv. På det sättet slipper vi betala självrisk och procent på 
totalsumman om någon försäkrad katt blir sjuk. Så fungerar en kattförsäkring i ett försäk-
ringsbolag.

Men vi har som sagt båda systemen och vill inte säga upp försäkringarna för de katter 
som redan är försäkrade i Agria. De flesta har en försäkringsfadder. Men ett antal av de 
katter som Malmö katthem har försäkrade i Agria saknar av olika skäl egen försäkringsfad-
der. Kattkommando Syd betalar därför 2051 kr varje månad till Agria. 

Om vi får försäkringsfaddrar till dessa katter kan vi använda den summan direkt till 
veterinärvård, och ändå ha katterna fortsatt försäkrade – ifall de skulle bli sjuka.

Många av Malmö katthems katter är äldre, eftersom de räddades från hemlöshet (Kivik, 
Malmö, Österlen) för ett antal år sedan. Och då får de krämpor och behovet av veterinär-
vård ökar. Några av katterna bor kvar i sin gamla miljö efter kastrering. De matas dagligen, 
antingen av aktiva i Kattkommando Syd eller av närboende.

Vill du hjälpa oss att ha katterna fortsatt försäkrade? Anmäl dig som försäkringsfad-
der! Du kan använda inbetalningskortet nedan. Om du betalar via internet, ange samma 
uppgifter.

Läs mer på nästa sida!

Karlskrona april 2014

Basförsäkring 67 kr/mån. Helår 804 kr.
Plusförsäkring 85 kr/mån. Helår 990 kr.

VeterinärVårdSfadder
Du kan även välja att bli vete-
rinärvårdsfadder till någon av 
Kattkommando Syds katter. 
Välj katt på kks.nu, Katter 
som söker veterinärvårdsfad-
der. Eller så väljer Kattkom-
mando Syd katt. Du får ett 
diplom med kattens namn.



Skicka KKS-vykort i sommar!
Fina vykort på katter som Kattkommando Syd räddat livet på.  Beställ på inbetalningskortet.

deSSa Katter SöKer förSäKringS-
fadder! BLir det du?

Bingo. Drygt 11 år, utekatt.
Charlie. Har bara ett öga.
domino. Skygg, äldre hane. Utekatt.
ellen. Ca 11 år, skygg utekatt.
flisan. Ca 11 år, skygg utekatt.
gert. Skygg utekatt Tomelilla.
James. Gammal. Illa läkt höft, tandsjukdo-
men Forl, spondylos.
Jonas. Tam, kronisk tandköttsinflammation, 
upprepade urinvägsinfektioner.
Pompe. Hyperthyreos.
molly. Ca 11 år, utekatt.
Saga. Endast stödmatte får klappa.
Simba. Endast stödmatte får klappa.
Selma. Endast stödmatte får klappa.
Sputnik. Tandsjukdomen Forl. 
tusse-Johnny. Har epilepsi och Forl.
tappie. Blind.
thompe. Skygg utekatt i Tomelilla.
tom. Veterinärvård nyligen.
tazze. Har endast tre ben.
trassel. Skygg utekatt i Tomelilla.
tassa. Skygg utekatt i Tomelilla.
teo. Skygg utekatt i Tomelilla.
tara. Skygg utekatt i Tomelilla.
tarzan. Skygg utekatt i Tomelilla.
maja. Skygg mammakatt till Tarzan.

På Kattkommando Syds hemsida, kks.nu, 
hittar du många av katterna på bild under 
Malmö katthem eller Katter som söker 
försäkringsfadder.

Finaste Tappie är en blind hankatt, intagen från Tomelilla. 

Keliga Jonas har haft besvär med tänderna och urinstenar. 


