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

Bladet
NR 24, juli 2014

Lillans stress försvann som ensamkatt.

Utmärglade lillan bet både tvåbenta och 
fyrbenta när hon kvicknade till efter att ha 
kommit till Lenas katthem i Sölvesborg som 
ungkatt.

Lillan vägde bara 1,7 kg, ålder uppskatt-
ningsvis 8 månader. Först var hon kelen, 
men sedan var hon ständigt i slagsmål med 
katthemmets andra katter. 

När hon placerades om till ett stödhem i 
juni kom förklaringen. Lillan ville inte vara 
tillsammans med andra katter. Hon sprang ut 
ur transportburen och undersökte hela huset 
direkt. Hoppade upp på diskbänken och ke-
lade genast med stödmatte. Nu trivs Lillan.

– Vi tror att hon tagits från sin mamma för 
tidigt, säger lena Kristiansson som driver 
Lenas katthem. De flesta katter vill vara till-
sammans men inte alla. 

KKS har ständigt sjuka katter som kräver 
veterinärvård. Tyvärr räcker inte pengarna till. 
Många katter i stödhem har tandproblem. 
Flera har tandsjukdomen Forl som försäk-
ringsbolagen inte ersätter.

Mijo bor i stödhem i Bodafors i Småland. 
Han är en av dem som väntar på att få komma 
till veterinär för att sanera tänderna. 

– Hjälp Mijo med en gåva, vädjar Birgitta 
Axelsson i Sölvesborg som är ansvarig för-
medlare.

Det har varit bråda dagar på Tant Märtas katthem i Bromölla. Flera 
dräktiga honor och undernärda små kattungar utan mamma har fått 
en fristad här. Några av de 20 kattungarna som tagits om hand har 
redan fått nya hem. 

Mycket mjölkersättning och nötfärs till de små har gått åt. Sandför-
brukningen har ökat rejält.

KKS har fått mängder av ärenden under våren och sommaren med 
upphittade kattungar, dräktiga honor och mammor med ungar. Lös-
ningarna har varierat: upphittaren behåller mamman och ungarna 
tills ungarna får egna hem och mamman kastreras, många stödhem 
har ställt upp för att ta hand om de utsatta och de hemlösa har flyttat 
in på våra katthem. En del katter har varit i så dåligt skick att de trots 
veterinärvård inte klarat sig. 

Så det är många kattungar som söker nya hem nu, men även 
mammorna som bara ibland stannar hos mataren eller permanent i 
stödhemmet. 

Gå in på kks.nu eller vår Facebook-sida om du kan ta hand om 
någon av dessa små.
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lillan blev som förbytt när hon fick vara ensamkatt

Explosion

Mijo behöver tandvård

Mijo behöver få tänderna sanerade. 

Mijos täNdeR
Ge din gåva till pg 156 99 03-6. Märk med 
”Mijo”. Eventuellt överskott går till andra 
katter med tandproblem.

Bli MåNAdsfAddeR!
Sätt in en gåva varje månad till Lenas katt-
hem för stabilitet och trygghet i ekonomin. 
pg 158 59 71-3. 

KAstRAtioN Av MAMMoRNA
Många mammor ska kastreras när ungarna 
flyttar. Sätt in din gåva på pg 138 39 84-0. 
Märk ”Kastration”.

MäRtAs KAttuNgAR
Ge en gåva till Märta på pg 158 59 71-3, märk ”Märtas kattungar”. Vill du ta hand om en katt 
kontakta Märta, 0736-83 18 75. Om du tar en vuxen katt så frigörs plats för fler hemlösa. 

av hemlösa mammor och ungar



KKS har Swish - Snabbt som ögat! Swisha din gåva till 123 554 90 27, skriv ”KKS Swish”.

Här hittar du 
Katthem och förmedlare
Broby: Cecilia G, cecilia.g@kks.nu
0733-91 57 17, PG 163 29 87-2 
Bromölla: Tant Märtas katthem
0736-83 18 75, PG 158 59 71-3
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: kalmar@kks.nu
0708-46 34 43, PG 166 99 24-1 
Swisha till numret 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 numret 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:
Susanne Cederholm, susanne.c@kks.nu
Maria-Pilar Herraiz, maria-pilar.h@kks.nu
Maggan Johansson, maggan.j@kks.nu
Henrik Johnsson, henrik.j@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 & 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.nuStackars Sixten blir mobbad på katthemmet!

KatttACK från Malmö/Österlens katthem

sixten vill flytta till eget

orientalen Aragons tänder är dåliga

Tack till alla gåvogivare som gjort det möjligt 
att öppna upp ytterligare ett utrymme på 
Malmö/Österlens katthem. 

Vi har nu fått vårt § 16-tillstånd från 
Länsstyrelsen, och tillika med mycket goda 
vitsord. Med nuvarande godkända utrymmen 
har vi tillstånd för 30 vuxna katter samt 10 
katter under ett års ålder. 

Vi är inriktade på att ge blyga, äldre, han-
dikappade och katter med kroniska sjukdom-
mar en livslång trygghet och ett stimulerande 
kattliv. På katternas önskelista står stoora 
säkra uterastgårdar.

Varma tassar från katterna!
Carina Andersson

Följ katterna dag för dag 
på KKS Facebook!
www.facebook.com/
kattkommandosyd

Bli MAtpeNgsfAddeR
Katternas mat kostar! Du hjälper oss genom 
att bli matpengsfadder från 20 kr/månad. 
Sätt in på pg 160 39 54-7, märk ”Matpeng”. 
Det är samma pg-nr om du vill bidra till 
uterastgård, märk ”Rastgård”.

Ge en gåva till Aragon på pg 138 39 84-0. 
Glöm inte att märka med ”Aragon”. 
Redovisning av inkomna gåvor hittar du på 
kks.nu under Insamlingar. 

Vi har fått sååå fint här inne och ändå...  en rastgård står på vår önskelista. Det hade varit skönt att åter få 
känna gräs under tassarna... i alla fall på sommaren! På vintern vill vi bara vara inne och mysa i värmen.

AKtiviteteR
KKs Hässleholm: Öppet på Linus katteria i 
Finja månd 15.30-19.
KKs Karlskrona: Öppet hus sista söndagen 
varje månad 13-16 på Hökamåla Katthotell 
i Rödeby. Lyckeby marknad 6 september. 
Hemkokt saft & sylt, hembakt. 
Torgfesten 20 september på Stortorget.
KKs löddeköpinge: Öppet hus i Reming-
tons kattlya sista söndagen varje månad 
14-16.

Den stora gosiga nallebjörnen sixten blir 
mobbad. En vek och otroligt snäll katt som 
akut fick flytta till Tant Märtas katthem i 
Bromölla.

Snälla, det måste finnas någon som kan 
hjälpa denna fina katt till ett eget hem. Kon-
takta Märta, 0736-83 18 75.

Orientalen Aragon och sonen Cj togs om 
hand av KKS efter vanvård. De hade bott i en 
trång garderob under längre tid. 

Båda har haft dålig tandhälsa. Aragon ska 
opereras i juli på Västerorts djursjukhus i 
Spånga. Han har tandköttsinflammation på 
ena sidan. Försäkringsbolagen ersätter inte 
kostnader för tandsjukdomar så det blir stora 
utgifter för KKS som haft många katter som 
behövt sanera tänderna.

Aragons operation kostar ca 7 500 kr. 
Besöket när inflammationen konstaterades 
kostade 2 728 kr. Båda katterna har behövt 
veterinärvård vid flera tillfällen tidigare. 

Aragon har ont av sin tandköttsinflammation. 
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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 T-shirt Smurfen + porto=221 kr

.... small .... medium .... large .... xl .... xxl

p T-shirt Smurfen + Smurftavla + 

porto=247 kr

.... small .... medium .... large .... xl .... xxl

p Jag vill bli försäkringsfadder

 p Basförsäkring 67 kr/mån   

p Plusförsäkring 85 kr/mån

p Jag betalar helårsförsäkring

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

p KKS kan välja katt att försäkra 

p Gåva

p Gåva Haga-fakturor

p Gåva Skogsby-fakturor

p KKS-vän 2015: 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

tack alla nya försäkringsfaddrar!
Uppropet i förra KKS-bladet har gjort att 17 katter på Malmö/Österlens katthem 
nu har försäkringsfaddrar. Stort tack för att så många betalar försäkringarna för 
James, Tony, Busan och de andra.

Sedan dess har Tusse-Johnny, James, Tony, Charlie och Busan behövt veterinär-
vård. Tack vare försäkringarna i Agria har 20 698 kr sparats sedan förra KKS-bladet.

Katter Som fortfarande SöKer förSäKringSfaddrar

På Kattkommando Syds hemsida kks.nu hittar du många av katterna på bild 
under KKS malmö eller Katter som söker försäkringsfadder. Du kan betala på 
inbetalningskortet.

morriS tacKar 
morris i Sölvesborg har fått sina dåliga tänder utdragna, men är inte helt bra i 
munnen. Tandköttet är inflammerat på flera ställen. Prover är tagna, inga virus, 
men allt tyder på nedsatt immunförsvar. Morris får nu Metacam som smärtlin-
dring i munnen. Senaste fakturan gick på 2 240 kr.

Tack för gåvorna som kommit in säger kolsvarte Morris! De är redovisade på 
kks.nu, dels under Insamlingar, ”Kolonikatter i Sölvesborg”, dels under Olika 
gåvor, ”Lenas katthem”. Morris bor fortfarande i stödhem men vill ha nytt hem.

Läs mer på nästa sida!

Karlskrona juli 2014

SAGA

TAZZE

MORRIS

affe. Blyg utekatt i Tomelilla.
albin. Blyg utekatt i Tomelilla.
dante. Tam, ung hane på Österlen.
domino. Blyg, äldre katthane. Utekatt.
grålle. Blyg utekatt i Tomelilla.
Lisa. Tam, äldre kattdam på Österlen.

missan. Blyg utekatt Österlen.
molly. Ca 11 år, utekatt.
Saga. Endast stödmatte får klappa.
tom. Blyg kattpojke i Rolsberga.
tazze. Har endast tre ben.
tara. Blyg utekatt i Tomelilla.



miSShandLade Katter i KävLinge
I Kävlinge finns en koloni med hemlösa katter som lever i en mycket fientlig 
miljö. Boende i området har lagt ut gift för att bli av med katterna. Kattungar har 
förblött till döds. Katterna har misshandlats och torterats av kringströvande ung-
domsgäng. En katt som höll på att dränkas räddades av ett vittne. En annan katt 
som misshandlades svårt räddades också.

Katterna har matats av en stor kattvän som blivit vittne till dessa övergrepp. 
Polisanmälan gjordes men vittnena drog sig ur och ärendet avskrevs.

Till dags dato har 15 av de ca 20 katterna räddats. Flera har behövt kostsam ve-
terinärvård. Ståtlige erik övergavs av sin familj för flera år sedan. Han såg allmänt 
nedgången ut med en svår ögoninfektion. Erik visade sig positiv för FIV liksom 
ytterligare tre hankatter.

Hittills ligger kostnaderna för veterinärvård, kastrering, vaccination, ID-märk-
ning och FIV/FeLV-tester på tiotusentals kronor. Snälla gåvogivare har bidragit 
med strax under 10 000 kronor. 
- Vi är i stort behov av stödhem till dessa hårt utsatta katter, säger christina 
Jansson på Remingtons kattlya. maila stina@kks.nu eller sms:a 0706-67 36 86. 

två fantaStiSKa veterinärer
haga veterinären i Oxie ställer upp i ur och skur och tar emot akuta katter från 
KKS. Skogsbykliniken på Öland gör likadant. Och katterna får vara inneliggande 
så länge det behövs och till en mycket låg kostnad per dygn. På djursjukhus kos-
tar det mellan 1 000 och 2 000 kr per dygn och ännu mer på helger.

KKS tar många katter till dessa två veterinärer. Därför har vi en rad fakturor som 
behöver betalas. freddelina som låg inne på Skogsbykliniken har en obetald 
faktura på 11 000 kr. Hittills har strax under 3 000 kr kommit in i gåvor. Och på 
Haga har vi många kastrations- och vaccinationsfakturor för hemlösa katter som 
behöver betalas.

Du kan kryssa för på inbetalningskortet om du vill att din gåva ska gå till Haga 
Veterinären eller Skogsbykliniken. 

veterinärvårdSfadder
Veterinärvårdsfadderavgiften hanteras helt och hållet av KKS. Läs mer på kks.nu. 

SmS:a din gåva
Du kan sms:a en gåva till KKS på 72456. Skriv KKS 100, KKS 200, KKS 300, KKS 
400 eller KKS 500 beroende på storleken på gåvan. Ny insamling är minne100 
till katter som inte överlever men fått veterinärvård av KKS. För fler sms-adresser 
direkt till katthemmen eller akuta insamlingar, se kks.nu eller Facebook.

handLa i KKS nätbutiK
På hemsidan kks.nu hittar du vår nätbutik. Alla inkomster går till veterinärvård. 
Smått och gott för dig och katten/hunden. Fina smycken, magneter med mera 
från Kivikskonstnären och silversmeden Lisa Tofft. Du kan betala med Payson eller 
via PG. Gå till kksbutik.nu, välj Lisa Tofft i menyn.

nytt: KKS-tröJa med Loggan
Klappekatten Smurfen pryder framsidan av vår nya t-shirt. Du kan betala på inbe-
talningskortet eller beställ genom nätbutiken, kksbutik.nu. 

Smurf t-shirt fram Smurf t-shirt bakLisa Tofft tavla

ACANA KATTMAT  
BÄTTRE ÄN NÅGONSIN

NY FÖRBÄTTRAD SMAKLIGHET 
SPANNMÅLSFRITT | 70 % KÖTT 

Läs mer på www.acana.se

Stöd KävLingeKoLonin
Gåvor sätts in på pg 160 69 09-8. 
Tusen tack på förhand hojtar Re-
mington, chefen i kattlyan.

Norregårdsgatan 11
386 93 FÄRJESTADEN

Tel. 0485-380 11

HAGA VETERINÄR
din veterinär dygnet runt


