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Stöd de hemlösa katterna genom en julklapp till KKS! PG 138 39 84-0. 

NR 25, juleN 2014

12-årige Hrafnur blev hängig, och slutade 
äta. Han fick komma till veterinär i Vallentuna 
där prover togs. Högt levervärde tydde på 
fettlever. Diabetes? Ytterligare provsvar skulle 
komma veckan därpå.

Men redan dan därpå som olyckligtvis var 
en lördag (då är det djursjukhus som gäl-
ler med höga jouravgifter) blev han sämre 
igen. Sent på kvällen fick KKS ordna skjuts till 
Bagarmossens djursjukhus söder om stan, 
eftersom stödmatte saknar bil. Det gick med 
hjälp av ideella Djurambulansen i Stockholm.

Hrafnur vätskades upp och fick intensivbe-
handling. Vid veterinärsamtal på måndagen 
var frågan om vi skulle låta Hrafnur somna 
in, fast han var litet piggare, eller röntga och 
undersöka vad som kunde vara fel för att se 
om det gick att rädda honom.

Vi ville ge den fine pojken en chans. Men 
det visade sig att han hade en tumör i levern. 
Onsdagen 20 augusti fick Hrafnur somna in. 

Kattkommando Syd anser att alla katter 
ska få den vård de behöver, oavsett om de är 
älskade familjekatter eller halvtama hem-
lösingar. Alla katter bör ha rätt till sitt eget 
liv. Det var för att hjälpa katter som annars 
riskerade avlivas om de kom till myndigheters 
kännedom som Kattkommando Syd startades 
i Karlskrona år 2000.

Tyvärr var inte Hrafnur ensam om att ha 
en dödlig sjukdom. 10-åriga Madame Noir/
Magica (kärt barn har många namn), också 
i stödhem i Stockholm, åkte akut till Södra 
djursjukhuset i september. Njurarna var slut 
så hon klarade sig inte.

Trots den sorgliga utgången när vi försökt 
att rädda en katt måste även dessa fakturor 
betalas. Det blir snabbt stora belopp om dyra 
djursjukhus måste anlitas när inga alternativ 
finns.

För att hedra minnet av avlidna KKS-
katter har vi öppnat en stående insamling, 
Till minne. Vi är mycket tacksamma för gåvor 
till fakturor för de katter som fått vård men 
inte klarat sig. 

Hrafnurs faktura är på 26 716 kr. Madame 
Noir/Magicas uppgår till 15 696 kr.

  Birgitta Carlsson
  Ekonomiskt ansvarig KKS

6-årige Milton var först hos Kattens Vete-
rinär i Kävlinge, men fick fortsätta akut till 
Helsingborgs djursjukhus på grund av sitt 
tillstånd. Där sondmatades han medan man 
försökte ställa rätt diagnos. Det blev många 
laboratorieprover, röntgen och ultraljuds-
undersökning. Milton låg inne en hel vecka. 
Bara vårddagarna gick på nästan 11 000 kr! 
Till slut konstaterades fettlever som troligaste 
sjukdomsorsak.

Problemen fortsatte. Milton var bättre, men 
var tvungen att sondmatas i fyra veckor efter 
utskrivning. Vår förmedlare Angelica Wendel 
sökte med ljus och lykta efter en person som 
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Till minne

till MiNNe
Sätt in din gåva på PG 138 39 84-0, märk 
”till minne”. Eller sms:a till 72456. Skriv 
Minne100 eller den jämna hundralapp till 
och med 500 kr som du vill skänka. Eller 
swisha till 123 554 90 27. Inkomna gåvor 
redovisas under Insamlingar på kks.nu.

AuktioN i Höst
Auktionen på Kattkommando Syds hem-
sida är snart tillbaka. Katter i porslin och 
andra material som skänkts av en samlare 
auktioneras ut liksom hemstickade scha-
lar, halsdukar, strumpor och mössor till 
vintern. 

Varför inte leta julklappar via vår nät-
auktion? Alla pengar går till veterinärvård.

Gå in på:
 kks.nu/konstauktion/index.html

Ge eN GåvA till MiltoN
Hjälp oss med Miltons faktura genom att 
sätta in en gåva på PG 138 39 84-0. Märk 
”Milton”. Eller swisha till 123 554 90 27.

Milton klarade sig!

Följ katternas öden dagligen!
www.facebook.com/
kattkommandosyd

kunde göra detta, alternativet var att köra 
Milton till Skogsbykliniken på Öland med yt-
terligare kostnader som följd (dock betydligt 
mindre än djursjukhusen trots att vården är 
förstklassig!). Milton behövde ständig tillsyn.

Vi hade tur. En person anmälde sig som 
kunde ta hand om Milton. Och nu mår Milton 
mycket bättre och vi hoppas han blir helt frisk, 
säger Angelica.

Milton är bara en av många katter som 
kostat mycket i veterinärvård under året. Han 
är inte försäkrad. KKS har inte råd att försäkra 
alla katter vi ansvarar för, men du kan bli 
försäkringsfadder för en KKS-katt och därmed 
minska våra kostnader. Läs mer på kks.nu och i 
bilagan till detta KKS-blad om vad det innebär 
att vara försäkringsfadder.

Tratt var inte så kul men nu mår jag mycket bättre!



Passa på att handla dina julklappar i KKS nätbutik, kksbutik.nu. Intäkterna går till KKS-katter.

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

operakatten Zjivago
På operan i Malmö spelas just nu Doktor 
Zjivago med sanna Nielsen. Utanför har 
Kattkommando Syd fångat in en kattfamilj för 
att de ska slippa den kalla vintern. Och en före 
detta tamkatt som fått namnet Zjivago.

Zjivago observerades redan i januari vid 
Triangeln i Malmö. Han jamade och försökte 
ta sig in i trappuppgångar. I juni gjordes ett 
infångningsförsök av mataren då Zjivago hal-
tade kraftigt. Han slank undan men har matats 
hela tiden.

-Det är hjärtskärande hur en tamkatt 
hamnat på gatan mitt i centrala Malmö och 
kämpat för sitt liv för att överleva, säger 
kathleen ericsson som lett infångandet. Han 
gick i fällan när kattfamiljen skulle fångas i 
september. 

-Vi hade inget stödhem, men jag hade inte 
hjärta att släppa ut honom så han fick bo i mitt 
badrum.

Efter undersökning och behandling har 
Zjivago flyttat till stödhem i Kristianstad. Han 
var positiv för klamydia och en form av my-
koplasma. Två veterinärbesök, provtagningar 
och hälsokontroll har kraftigt rabatterats av 
Haga Veterinären i Oxie, men kostnaderna 
är ändå uppe i strax under 6 000 kr. Kostnad 
för grundvaccination och avmaskningsmedel 
tillkommer. 

julklAPP till ZjivAGo
Julklapp till Zjivago sätts in på PG 158 59 
71-3, Lenas katthem. Märk ”Zjivago”. 
Eller sms:a till 72456, skriv 
leNAs kAttHeM100 om du ger 100 kr. 
Det går att sms:a till och med 500 kr.

stöd svAlövs kAttHeM
Sätt in en julgåva på PG 162 79 10-1. Märk 
”katthus”. Du kan även skänka klösträd, 
kattleksaker med mera. Kontakta Angelica, 
0733-182 044, angelica.w@kks.nu. 

julklAPP till kAtteRNA
Sätt in din gåva till uterastgård på Malmö/
Österlens katthem PG 160 39 54-7, märk 
”uterastgård”.

Frusen kille som önskar sig ett nytt hem i julklapp!

Nytt kAttHeM öPPNAs i svAlöv 
Bodar byggs nu och renoveras i det som ska 
bli Kattkommando Syds nya katthem i Svalöv 
med Angelica Wendel som ansvarig. Flera 
nya bodar ska det bli i höst.

Pengar behövs för att snabbt kunna göra 
nödvändiga inredningsarbeten. 

uteRAstGåRd till 
MAlMö/östeRleNs kAttHeM 
Tack för inkomna gåvor som ska användas för 
att bygga en uterastgård på Malmö/Österlens 
katthem som hyser många skygga katter. Ni 
har kunnat läsa om Kivikskatterna som fått en 
fristad där i de senaste KKS-bladen. Ge gärna 
en extra julgåva eftersom det fattas pengar.

 

Två bodar på plats i Svalöv, både in- och utvändig renovering krävs innan katterna kan flytta in och slipper frysa.

Magneter (52 x 36 mm) finns i många utföranden 
med fyndiga texter, endast 29 kr! 

julklAPPAR i kks Nätbutik
Vi säljer många fina alster av Kivikskonstnären 
Lisa Tofft, från kattnyckelringar och magneter 
till vackra kattsmycken, och annat smått och 
gott. 

Det blir dubbel julklapp när du handlar i 
kksbutik.nu; klapp till den du ska ge till och 
KKS-katterna får glädje av pengarna till nöd-
vändig veterinärvård, medicin med mera. 

Utlottning av handgjord glaskatt från Kast-
lösa glashytta på Öland för dig som handlar 
för över 250 kr (exkl frakt) fram till nyår. Tröst-
priser också.

OBS! Du kan nu betala med kreditkort via 
Payson.

GåvoR föR Att betAlA fAktuRoR 
Hos HAGA veteRiNäR
KKS anlitar ofta Haga Veterinär som alltid 
ställer upp och med mycket förmånlig rabatt. 
På grund av många kattärenden har vi skulder 
och har startat en insamling för att kunna 
betala av. 

Sätt gärna in en gåva till PG 138 39 84-0. 
Märk ”Haga-fakturor”. Insamlingen redovisas 
under Insamlingar på kks.nu. 

veteRiNäRvåRdsfAddeR
Hjälp oss minska veterinärvårdskostnader 
genom att bli veterinärvårdsfadder. Det är 
Kattkommando Syds eget ”försäkringsbolag”. 
Ingen självrisk utan alla pengar används till de 
katter som har fadder när de behöver veteri-
närvård. Läs mer på kks.nu. 

Avgift kan sättas in direkt på inbetalnings-
kortet i bilagan. 

Per månad:
75 kr bas
90 kr plus inkl medicin
Årsbetalning:
900 kr bas
1 000 kr plus inkl medicin
PG 138 39 84-0.

Snälla! Får jag 
bo hos dig?



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

trisse - en överlevare

kks räddar liv - Myndigheter dödar

Tjugo katter räddades av KKS, har fått ve-
terinärvård och trygghet. Polisen kom med 
Djurambulansen i Skåne och fångade in fyra 
kattungar. Trots vädjanden från KKS-aktiva 
på plats togs katterna därifrån och avlivades. 
Några dagar innan hade en vuxen katt fångats 
in och mött samma öde.

Hemlösa katter riskerar alltid avlivning när 
anmälan görs till myndighet. KKS gör tvärtom, 
räddar katterna, ger veterinärvård, kastrerar 
och vaccinerar.

KKS fick anmälan om att det i flera år kom-
mit katter till en insynsskyddad trädgård i Staf-
fanstorp. De matades av fastighetsägaren. Dan 
innan polistillslaget var flera KKS-medarbetare 
där för att ta reda på antalet och bedöma 
katternas hälsotillstånd. Sedan ringde en 
förtvivlad fastighetsägare och berättade att 
polisen kommit utan hans vetskap. KKS-aktiva 
som bor i närheten tog sig genast dit.

-Ingen liten kisse ska behöva straffas med 
döden för att den är hemlös, säger Marie från 
KKS som var på plats.

Därför fångade KKS dagarna efter in de 
katter som var kvar, vilket redan var överens-
kommet med fastighetsägaren, men det blev 

16-årige trisse är ett mirakel. Han var så skygg 
att han inte vågade sig fram för att äta av 
maten när det var människor i närheten. När 
han fångades in i ett sommarstugeområde 
vid tio års ålder och fick komma till stödhem i 
Sölvesborg hade han astma, luftvägsinfektion, 
bitskador på ryggen och halvruttna tänder.
Hemlösa katter far mycket illa. De är ofta väl-
digt nedgångna och dör i förtid.

Skygge Trisse blev tam så småningom, nu 
är han en riktig gosekatt. Han gillar att sitta i 
knäet och mysa. Han lever verkligen inte upp 
till myten om att skygga katter aldrig kan bli 
tama.

Men i början på september slutade han äta 
och dricka. Han lades in på dropp hos Blekinge 
Smådjursklinik och fick stanna över natten 
(trots att de inte har inläggning).

Trisse hade fått diabetes. Njurvärdena var 
mycket dåliga vilket kan bero på uttorkning. 
Dan därpå åkte han till Skogsbykliniken på 
Öland med stödmatte och KKS-förmedlare 
birgitta Axelsson där han fick vård av fantas-

tiska veterinären satu kärnä. Tre veckor låg 
han inne, fick komma hem, urinvägsinfektion 
tillstötte (vanligt hos katter med diabetes), så 
det blev en ny Ölandsvistelse (20 mil från Tris-
ses hemort).

Det blev dyrt. 3 122 kr hos smådjurskliniken, 
15 280 kr för första inläggningen och 4 263 kr 
för andra gången. Ej inräknat tre injektioner 
av antibiotika hos distriktsveterinärerna i 
Karlshamn. 

HjälP oss betAlA föR tRisse
Varje krona räknas! Sätt in din gåva på  
PG 156 99 03-6. Märk ”trisse”.

stAffANstoRPskoloNiN
Kan du öppna ditt hem för en liten, maila 
stina@kks.nu. Julklappsgåva till Reming-
tons kattlya sätts in på PG 160 69 09-8. 
Märk ”staffanstorp”. Gåvorna redovisas 
på kks.nu.

stöd kks – HANdlA i sPoNsoRHuset!
Bli medlem i sponsorhuset som har många 
varumärken du kan välja mellan. För varje 
inköp går en slant till Kattkommando Syd utan 
att det kostar dig något extra. Pengar som går 
direkt till katterna.

När du går in som medlem tjänar du 20 kr 
och KKS får 20 kr.

Du hittar Sponsorhuset på: 
www.sponsorhuset.se/kks/.

AlMANAckA & julkoRt
Betala almanacka och julkort till KKS PG 138 
39 84-0, skriv antal almanackor på inbetal-
ningen samt antal av de olika motiv du vill ha. 
obs! samma porto för en almanacka och 
upp till 20 julkort. 
1 almanacka + porto = 126:-
2 almanackor + porto = 239:-
3 almanackor + porto = 339:-
52 kr i porto för 4-5 almanackor

4 julkort 20 kr + porto = 26:50
10 julkort 45 kr + porto = 58:-
20 julkort 85 kr + porto = 98:-
30 julkort 130 kr + porto = 156:-
1 almanacka + 20 julkort + porto = 211:-
välkommen med din beställning!

Veterinärer, djurbutiker och andra ställen där 
almanackan säljs hittar du på kks.nu.
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en snabb aktion för att de inte skulle riskera 
avlivning. 

Tre högdräktiga honor har fått ungar inne 
i värmen och tryggheten. Alla hade inälvs-
parasiter, en del öronskabb eller loppor. Lilla 
frosty hade livmoderinflammation som hon 
opererades för. Särskilt de yngre kattungarna 
var snuviga med ögoninfektion.

Kattungeflickan Giggles öga var så skadat 
och en bakterieinfektion konstaterades så hela 
ögat fick tas bort. Nu är hon helt återställd.

Tänk så litet som behövs för att få katterna 
friska! Men det kostar pengar. Och katterna 
behöver slussas ut till egna hem. 

christina jansson på Remingtons kattlya 
söker nya hem till tre kullar kattungar och litet 
äldre ungkatter som fångades in. Skänk gärna 
en gåva till veterinärvården. 

Prissy & Giggles önskar sig ett nytt hem tillsammans!

Rapunzel är nu en pigg och busig unge med fina ögon.



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

Här hittar du 
katthem och förmedlare
bromölla: Tant Märtas katthem
0736-83 18 75, PG 158 59 71-3
finja: Linus katteria 
0706-88 52 23, marita.l@kks.nu
BG 710-8202, Öppet: Månd 15.30-19.
kalmar: KKS Kalmar, kalmar@kks.nu, 
PG 166 99 24-1, Swish 0708-46 34 43
Swedbank 8480-6 973 929 312-5
kristianstad: Lena O, 0709-49 48 76, 
lena.o@kks.nu, PG 158 59 71-3
landskrona/Asmundtorp: 
Angelica W, 0733-182 044, angelica.w@kks.nu, 
PG 162 79 10-1
löddeköpinge: Remingtons kattlya
Sms:a 0706-67 36 86, stina@kks.nu 
PG 160 69 09-8, Öppet: Sista söndagen i må-
naden 14-16, dock ej november 2014.
Malmö/österlen: Malmö/Österlens katthem
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, 0705-49 56 12, 
lena@kks.nu, PG 158 59 71-3, 
Swish 0705-49 56 12
Birgitta A, 073-83 11 897
birgitta.a@kks.nu, PG 156 99 03-6
Sölvesborgs katthem
lena@kks.nu, PG 158 59 71-3
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
Kathleen Ericsson, kathleen@kks.nu
Maria H, maria@kks.nu
Maggan Johansson, maggan.j@kks.nu
Anmälan veterinärvårdsfadder:
Nils Willysson, vetrfadder@kks.nu, 
070-237 12 76
Adressregister: 
Inga-Lill Rehn, adress@kks.nu
Nya ärenden: Lisbeth Nilsson 072-322 90 33.
Telefontid: Månd 10-12 och fred 13-16,  
OBS! EJ helgdagar.
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

Norregårdsgatan 11
386 93 FÄRJESTADEN

Tel. 0485-380 11

kattfamilj på plantskola

I sommar har KKS fått in många anmälningar 
om hemlösa kattmammor med ungar. Våra 
aktiva har arbetat intensivt för att hitta lös-
ningar. Inte sällan är katterna i dåligt skick och 
kräver veterinärvård.

På en plantskola utanför Landskrona hade 
en kattmamma fött sina ungar. Avlivningshot 
svävade över dem när ett stödhem grep in 
och räddade den lilla familjen. Ungarna var 
tre veckor.

Kattmamman hade ramlat ner bland blom-
krukorna och skadat benet. Hon togs till Haga 
Veterinären i Oxie där såret dränerades på var 
och syddes ihop. En kostnad på 3 000 kr.

Om du vill ta hand om någon av kattung-
arna, gå in på kks.nu, katter söker hem, 
charlottas katter. 

MåNGA NyA äReNdeN
Hittills i år har Kattkommando Syd registrerat 
över 850 nya ärenden. Alla förmedlare som 
tagit emot ärenden har inte hunnit registrera 
sina ännu, så i praktiken är det fler. 

Ett ärende kan omfatta allt från en hemlös 
katt till en hel kattkoloni.

Samtidigt arbetar vi med gamla ärenden 
som inte är lösta. Ofta har katterna placerats 
i stödhem eller är de kvar hos anmälaren tills 
lösning hittas. KKS har gett behövande katter 
veterinärvård, kastrerat och vaccinerat med 
mera. 

föRsäkRiNGsfAddeR
I de två senaste KKS-bladen har vi sökt försäk-
ringsfaddrar till katter på Malmö/Österlens 
katthem. 21 katter har fått nya faddrar och det 
har sparat pengar, eftersom flera av katterna 
behövt veterinärvård.

Försäkringsfaddersystemet är kopplat 
till försäkring i Agria. Flera av förmedlarna i 
KKS har katter försäkrade i på detta sätt, och 
behöver försäkringsfaddrar.

Om du funderar på att bli FF (som vi säger) 
kan du kontakta någon av förmedlarna 
nedan. Betalning sker till respektive förmedla-
res konto som i sin tur betalar in avgifterna till 
Agria månadsvis.

Landskrona/Asmundtorp: 
0733-182 044, angelica.w@kks.nu
Lenas katthem, Sölvesborg: 
0705-49 56 12, lena@kks.nu
Malmö/Österlen: malmo@kks.nu
Remingtons kattlya: 
stina@kks.nu, sms:a 0706-67 36 86
Sölvesborg: 
073-83 11 987, birgitta.a@kks.nu

Testamente
Livräddarverksamhet för katter är kostnads-
krävande. Ju mer pengar som finns i kassan, 
desto större är möjligheten att hjälpa fler 
katter.

För att ett testamente ska vara giltigt ska 
din namnteckning bevittnas av två personer 
samtidigt. Dessa får inte direkt eller indirekt 
vara förmånstagare.

Om du vill testamentera till Kattkommando 
Syd, ska du skriva in organisationsnumret:  
80 24 36-6349. 

För mer information, kontakta Birgitta 
Carlsson, 070-412 90 68.

Tack alla som stött 
KKS under 2014. 

Utan allas insatser 
vore KKS ingenting.
GOD JUL från alla 
KKS-katter som fått 

hjälp!

HäR HittAR du oss till jul
karlskrona: Grizzly Zoo 29/11. Bubbe-
torps julmarknad 6-7/12. Almanackor och 
julkort säljs utanför Ica Maxi varje vecka. 
kävlinge: Remingtons kattlya på Käv-
linge Zoo på Kattens dag 29-30/11 mellan 
11 och 15.
löddeköpinge: Julöppet hus 28/12 mel-
lan 14 och 16 på Remingtons kattlya. 
OBS! Inget öppet hus i november!
Malmö: På Kattens dag 29 och 30/11 
finns vi på Vacker Tass på Mobilia och på 
Limhamn. Vid Triangeln säljer vi alma-
nackor varje lördag fram till jul, säkrast 
mellan 12 och 15.
Rödeby: Julöppet hus 30/11 och 28/12 
mellan 13 och 16 på Hökamåla Katthotell. 

Lille Anton är bara en av tusentals hemlösa katter.
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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

Julklappstips & julgåvor

p Almanacka=126 kr  p4 julkort=26:50 kr

......... julkort, motiv 1: ...... 2: ...... 

3: ......  4: ...... inkl porto = .............. kr

p 10 blandade julkort = 58 kr

p 20 blandade julkort  = 98 kr

p Almanacka + 20 bland. julkort = 211 kr

...... Almanackor inkl porto = .............. kr

p Reflexkatt Lisa Tofft = 55:50 kr

p Kattsveket = 138 kr

p T-shirt Smurfen = 201 kr

p T-shirt Smurfen + Smurftavla = 239 kr

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

p Smurf-tavla = 82 kr

p Julgåva              p Kastreringsgåva

p Julogram. Antal: ....... kr: ..............

p Tygkasse KKS logo = 86 kr

p KKS-vän 2015 = 100 kr

p Jag vill bli FADDER och betalar 

     ....................... kr varje månad.

p Jag vill bli veterinärvårdsfadder

 p Basförsäkring 75 kr/mån   

 p Plusförsäkring 90 kr/mån

 p Helårsförsäkring Bas 900 kr/år 

 p Helårsförsäkring Plus 1 000 kr/år

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

p KKS kan välja katt att försäkra

Köp julklappar som hjälper hemlösa katter! 
Julklappstipset:

ny barnboK om övergivna Katter
Kattsveket av mari bister är en deckare för barn mellan 6 och 10 år. Joakim och Jakob hit-
tar en låda med övergivna kattungar. När ingen annan hjälper till bestämmer de sig själva 
för att leta upp den skyldige. Vems kattungar är det? Varför hamnade de i lådan? Och hur 
fångar man bäst en skurk? Det blir ett äventyr som inte går precis som de tänkt.

KKS-pris: 99 kr + porto    obS! Leverans sker först i december

JuLogram – ge gåva tiLL KKS Som JuLKLapp
Finaste julklappen är när man stödjer någon som verkligen behöver hjälpen, som hemlösa 
katter. Välj valfri summa att ge som julklapp till KKS. Den som du vill ska ha klappen får ett 
Julogram med tack från KKS. Julogrammet skickas till dig så att du kan slå in det i paket!

värLdenS argaSte Katt
Konstnären Lisa tofft i Kivik har katter som motiv i många av sina alster. Varför inte ge 
en reflex (som alla kan ha nytta av en mörk kväll) med Världens argaste katt i julklapp till 
behövande – eller kanske till dig själv?

I Kattkommando Syds webbutik finns många fina saker av Lisa Tofft, från kattmagneter 
för några tior till kattsmycken och väggklockor, Alla katter är grå i mörker och Vakna för 
helvete! (med fågel) för 390 kr. Du hittar dem på kksbutik.nu.

KKS-pris: 49 kr + porto

KaSSe med KKS Logo
Handgjord tygkasse i naturvit, tvättad bomull som inte krymper med KKS logo i svart. 

KKS-pris: 60 kr + porto

Läs mer på nästa sida!

Karlskrona julen 2014

 (priser inkl porto)



Smurf t-shirt fram Smurf t-shirt bakt-Shirt Smurfen med KKS-Logo
Hittekatten Smurfen som fått permanent hem genom KKS har gjort succé sedan som-
maren 2013 när han deltagit på en rad marknader i Skåne och låtit sig klappas för en krona 
klappen (fast ofta har det blivit mer pengar).
På ryggen finns KKS logo, Vi räddar liv – varje dag.

KKS-pris: 175 kr + porto

T-shirt Smurfen + Smurf-tavla

Julpris: 200 kr inkl porto

inramad Smurf
Fotot på Smurfen finns också på tavla. Den lilla tavlan mäter 18,5 x 13,5 cm, kan ställas eller 
hängas på vägg.

KKS-pris: 60 kr + porto

Köp en JuLKLapp Som räddar Liv 
Förhindra att just den honan föder ca 120 kattungar under sitt liv, som inte når ens ett års 
ålder. Många går en plågsam död till mötes med svält och sjukdom. Överlevande hemlösa 
honor föder fler ungar.

Ge en kastrationsgåva som KKS kan använda till kastrering av ännu fler katter. 

veterinärvårdSfadder Som JuLKLapp tiLL KKS
Veterinärvårdskostnaderna rasar i höjden. Vi tar hela tiden hand om nya katter som 
behöver veterinärvård. Samtidigt bor flera hundra katter på våra katthem och lika många i 
stödhem (fast det varierar över tid). Vi har ekonomiskt ansvar för katter som inte är perma-
nent placerade. Det rör sig om mellan 500 och 1 000 katter.

Därför behöver vi dig som veterinärvårdsfadder! Med dessa pengar kan vi täcka i varje 
fall en del av de kostnader som kan uppstå när en veterinärvårdsförsäkrad katt måste få 
veterinärvård. OBS! Kastrering, id-märkning och vaccination betalas inte av veterinärvårds-
fadderpengar. 

Veterinärvårdsfadderpengarna sätts in direkt på Kattkommando Syds konto och går 
inte vidare till försäkringsbolag som tar ut självrisk och procent av kostnaden därutöver, 
när en försäkrad katt blir sjuk. Dessutom gör försäkringsbolagen reservation för sjukdo-
mar som kan ha uppstått innan katten försäkrades och tandvård ersätts inte alls. 

Du kan själv välja katt eller låta KKS välja. Läs mer på kks.nu under Fadder, Veterinär-
vårdsfadder. Eller ring veterinärvårdsfadderansvarig nils Willysson, 070-237 12 76, för 
mer information. 

aLmanacKa & JuLKort
Betala almanacka och julkort till KKS pg 138 39 84-0, skriv antal almanackor på inbetaln-
ingen samt antal av de olika motiv du vill ha. 
obs! Samma porto för en almanacka och upp till 20 julkort. 
1 almanacka + porto = 126:-
2 almanackor + porto = 239:-
3 almanackor + porto = 339:-
52 kr i porto för 4-5 almanackor

4 julkort 20 kr + porto = 26:50
10 julkort 45 kr + porto = 58:-
20 julkort 85 kr + porto = 98:-
30 julkort 130 kr + porto = 156:-
1 almanacka + 20 julkort + porto = 211:-
välkommen med din beställning! 

Veterinärer, djurbutiker och andra ställen där almanackan säljs hittar du på kks.nu.

veterinärvårdSfadder
Basförsäkring: 
75 kr/mån. Helår 900 kr.

Plusförsäkring inkl medicin: 
90 kr/mån. Helår 1 000 kr.

pg 138 39 84-0
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