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Alla tillsammans räddar liv
Det är en barmhärtighetsgärning för de 
svaga, de som inte kan tala för sig själva, 
som du gör. Du som tar emot hemlösa 
katter eller familjekatter som annars skulle 
avlivats. Du som ger en fristad till behö-
vande katter medan KKS letar permanent 
placering. Du som ger penninggåvor utan 
vilka vi inte skulle kunnat hjälpa så många 
katter. Du som skänker mat, sand, inven-
tarier, leksaker med mera. Du som stickar, 
virkar, skänker till loppis, bakar till markna-
der etc. Du som kör till veterinär. 

Varenda person som gör något för de 
katter KKS tar hand om är delaktig i deras 
överlevnad. Du är en del av KKS! 

HJÄLP OSS MED TUSS 
VETERINÄRVÅRD
Sätt in en gåva på pg 156 99 03-6. Du kan 
swisha till 0705-49 56 12. Märk ”Tuss”. 
Eller sms:a till 72456. Skriv KKS100 TUSS 
om du skänker 100 kr. Som mest kan du 
ge 500 kr och då blir det KKS500 TUSS. 

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

Vackra Tuss som bor i stödhem hade svårt att 
hoppa upp i soffan. Hon kom till distriktsve-
terinärerna i Karlskrona den 13 januari. Prover 
gav indikation på virus, men det kunde vara 
diskbråck konstaterade veterinär. Tuss fick 
Metacam mot smärtan.

Några dagar senare, olyckligtvis en lör-

Tuss mår mycket bättre efter sin laserbehandling och 
kan nu hoppa upp i soffan för lite kel med stödmatte!

mycket bättre, rör sig utan problem och kan 
hoppa på nytt.

–Tuss kommer att behöva laserbehandling 
även i framtiden, tror Birgitta Axelsson som 
är ansvarig förmedlare. 

Tuss fick diskbråck

KOSTNAD TUSS
•	 Distriktsveterinärerna  

Karlskrona 13/1-15 1 536 kr
•	 Distriktsveterinärerna  

Karlskrona 17/1-15  3 212 kr
•	 Läckeby djursjukhus 

Kalmar 17/1-19/1-15 8 042 kr
•	 Skogsbykliniken 

Färjestaden 19/1-27/1  3 710 kr
•	 Laserbehandlingar 

Bräkne-Hoby   3 000 kr 

dag, blev Tuss akut sämre. Tuss kom åter till 
distriktsveterinärerna på jourtid vilket kostar 
2 000 kr extra. Hon fick dropp och vidare trans-
port till Läckeby djursjukhus på lördagskvällen.

KKS undviker djursjukhusen utom i undan-
tagsfall för specialistvård, eftersom de är så 
dyra. Om Tuss blivit sjuk en veckodag hade 
hon fått åka direkt till Skogsbykliniken på 
Öland som drivs av en mycket kompetent 
veterinär, Satu Kärnä, och med en helt annan 
prisnivå. 

På Läckeby kom man inte fram till vad 
som fattades Tuss, hon röntgades, hade ont i 
ländryggen, något värde var för högt. Måndag 
morgon åkte hon vidare till Skogsbykliniken 
för fortsatt vård och behandling.

Satu Kärnä konstaterade diskbråck och 
behandling med laser sattes in. Tuss var inlagd 
åtta dagar och blev även vaccinerad.

Fakturan från Läckeby slutade på 8 042 kr. 
Fakturan från Skogsbykliniken på 3 710 kr. 

Efter hemkomsten har Tuss fått fortsätta 
med laserbehandling hos Roger Lindén 
i Bräkne-Hoby, diplomerad laserterapeut 
för både djur och människor. Hon har blivit 

Äkta kärlek!

En grupp katter lever utomhus i Simris-
hamn. De matas regelbundet, men behöver 
få komma in i värmen. En katt med skadad 
svans behöver veterinärvård. Alla katterna är 
mer eller mindre snuviga. De behöver tas till 
veterinär för behandling och även kastreras, 
vaccineras och id-märkas.

Vi söker också personer som kan ge dessa 
katter en fristad efter veterinärbesöket, anting-
en tillfälligt eller permanent. Maila lotta.h@
kks.nu om du kan hjälpa till. 

HJÄLP SIMRISHAMNSKATTER
Sätt in en gåva så att vi kan ta 
Simrishamnskatterna till veterinär. 
Pg 138 39 84-0. Swish till 123 554 90 27. 
Märk ”Simrishamn”.

Hemlösa i Simrishamn

Katterna matas regelbundet men vintern har satt sina 
spår och de behöver komma till veterinär snarast.

Foto: Inger Thorn Ottosson



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

Kurt, Knut, Lisa och Tarzan söker nya 
hem. Kastrerade, vaccinerade, id-
märkta, chippade, pigga och leksna!

Kurt och Tarzan är leveransklara och söker nya hem. 

Sötaste Eva är också leveransklar och söker nytt hem. 

Gigantiskt ärende med 50 katter på Österlen

Undernärde kattungen 
Kurt klarade sig!

STÖD ÖSTERLENSKATTERNA!
Vi är i mycket stort behov av pengar för 
att klara kostnaderna. Vi har inte kunnat 
betala den givetvis mycket stora samlings-
fakturan hos distriktsveterinärerna. En del 
prover återstår för att få de kvarvarande 
katterna friskförklarade. En del kommer att 
behöva medicineras. Foder- och sandkost-
naderna är skyhöga. Många har behövt 
specialfoder. Några återstår att kastrera 
och id-märka. 

Innerligt tack till er som skänkt gåvor 
till Österlenskatterna och till er som läser 
detta KKS-blad och vill hjälpa ekonomiskt. 
Vi tackar Malmö djurskyddsförening för 
god hjälp till kastrationskostnaderna ge-
nom deras kastrationskampanj.

Sätt in din gåva på pg 138 39 84-0 (se 
inbetalningskortet i bilagan) eller swisha 
till 123 554 90 27. Märk ”Österlen”. Sms:a 
till 72456, lägst 100 kr och högst 500 kr. Du 
skriver KKSMALMÖ 100 eller den summa 
du väljer.

Vi söker dig som vill bli försäkringsfad-
der och/eller månadsgivare till dessa katter 
som kommer att stå under vårt beskydd 
under lång tid framöver. Kattunge kostar 
55 kr/mån. Vuxen katt 90 kr/mån. Helår 
kattunge 660 kr och vuxen 1 080 kr. Sätt 
in på pg 160 39 54-7 eller på inbetalnings-
kortet i bilagan. 

Valborgsmässoafton 2000 var varm och solig. 
14 katter räddades av KKS från ett dåligt liv in-
omhus hos en kvinna som plockat in hemlösa 
katter, men inte hade pengar till veterinärvård, 
bra kattmat eller sand till lådorna. Det var vårt 
allra första ärende.

I juli 2000 bildades Kattkommando Syd 
formellt i Karlskrona. Då hade vi redan räddat 
livet på ytterligare tiotalet katter och tyckte 
det var dags att starta förening. 

Och det har redan gått 15 år! Uppåt 20 000 
katter har fått hjälp. Och långt fler har räddats 
från misär och elände eftersom alla katter 
kastreras.

Närmare 50 katter bodde ihop, en del utom-
hus, bland dem nyfödda kattungar och ungar 
från olika kullar. KKS fick höra talas om dessa 
katter och tog sig an dem. Andra hade tidigare 
avstått från att hjälpa; det ansågs vara ett 
hopplöst ärende.

För KKS finns inga hopplösa ärenden. Trots 
ständigt hög arbetsbelastning, ännu inte 
avslutade större ärenden, och framför allt brist 
på pengar. Vi visste att om vi inte försökte göra 
något skulle det snart bli en ännu större misär 
och stor katastrof, med fara för alla katternas liv.

KKS fördömer ingen. KKS bildades för 15 år 
sedan just för att rädda kattliv. Att fördöma en 
kattägare leder ingenstans. Det är nästan alltid 
den lilla människan med de obefintliga eko-
nomiska resurserna som hamnar i en situation 
som denna. Dessa människor har nästan alltid 
de mest varma hjärtan för oönskade och bort-
valda katter. De skulle aldrig neka en utsvulten 
och frusen katt ett mål mat.

Tänk om landets veterinärer kunde erbjuda 
gratis kastrering! Då skulle Sverige kunna kalla 
sig ett föregångsland för djurskydd. KKS är 
en ideell förening bestående av eldsjälar som 
ägnar varje ledig timme åt ett kvalificerat djur-
skyddsarbete varje dag. Utan minsta lilla stöd 
eller uppmuntran från stat och kommun.

Vi har sanerat, separerat, isolerat, haft strikta 
smittskyddsrutiner, tvättmaskinen har gått näst 
intill dygnet runt, använt specialrengöringsme-

Lille Kurt, en av ”Tarzan och smårävarna”, 
vägde bara 150 gram som sju veckors katt-
unge. KKS Österlen tog hand om honom och 
hans bror Knut. 

Kurt har en enastående livsvilja och käm-
paglöd. Pojkarnas mamma var för dålig för 
att kunna ge dem di. Vi och veterinären visste 
inte om det gick att vända hans tillstånd. 
Med kattmjölksersättning och stödmatning 
flera gånger per dygn, anpassat näringsrikt 
foder, daglig kontroll av vikt, avmaskning, 
magmedicin, antibiotika och ögondroppar 
för kattsnuvan, började han snart visa oanade 
krafter. Vilken glädje och lättnad! Vilka gyllene 
ögonblick vi fått uppleva!

Denne gosse är nu på väg att bli en stor Kurt 
och har vuxit ifatt sin tvillingbror Knut som 
tidigare letat upp en ny mamma som kunde ge 
honom di. Av Kurts dåliga och miserabla start i 
livet syns absolut ingenting. Han är stark, busig 
och levnadsglad som få.

Kurt och Knut finns alltid vid varandras sida; 
de leker, äter och busar ihop. Storebror Tarzan 
har tagit väl hand om de små. Sådan glädje och 
ödmjukhet vi känner över att ha fått vara med. 

DETTA HAR GJORTS
•	 Ca 35 katter har kastrerats, id-märkts 

och vaccinerats
•	 Snart 50 katter har grundvaccinerats vid 

två tillfällen
•	 100 doser Stronghold mot öronskabb á 

84 kr styck har använts
•	 Ett 50-tal katter har avmaskats tre 

gånger vardera á 70 kr dosen
•	 100 styck små öron har rengjorts flera 

gånger
•	 Otaliga alldeles underbara små nosar 

har pussats
Besöken hos distriktsveterinärerna i Tomelil-
la går knappt att räkna. Vi är så tacksamma 
för allt extra arbete som de båda veterinä-
rerna Charlotte Andersson och Sofia Ry-
deman Rudefalk med stort engagemang 
lagt ner på katterna. Innerligt TACK.  

”Liten blir stor,  
drömmer och tror, 
kommer du snart till mig?” 

del, tiggt, gråtit, legat sömnlösa av oro, medici-
nerat, medicinerat och åter medicinerat efter att 
ha låtit ta otaliga prover för analys på Statens 
veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Kattägaren har gjort ett fantastiskt arbete 
och tagit till sig alla våra råd och direktiv.

Vi är nästan i hamn med detta gigantiska 
ärende. De flesta katterna är nu friska, de får 
näringsrik mat. En del har placerats i stödhem, 
en del har fått nya underbara egna hem, men 
det har varit svårt eftersom katterna måste 
vara isolerade från andra katter under behand-
lingstiden. 

   Carina Andersson 

VILL DU TA HAND OM EN KATT?
Vi vill att de kvarvarande kattungarna och ungkatterna ska flytta vidare till nya hem. Kontakta 
malmo@kks.nu om du vill ta hand om en katt som stödhem eller permanent.



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

Katthemmen
KKS har åtta katthem och två nya på gång i 
Blekinge och Skåne samt ett nytt i samarbete 
med Smålandskatten. Alla katthemmen finns 
på fastigheter som ägs och bebos av förmed-
larna eller annan medarbetare. Katthemmen 
med fler än nio katter har tillstånd av länssty-
relsen enligt djurskyddslagen.

BÄCKAREBODA GÅRD
Det allra första katthemmet från 2001. Många 
hemlösa och icke-tama katter togs emot under 
drygt fem år, främst från trakterna runt Karls-
krona men även övriga Blekinge. Nu är det 
pensionärshem för de katter som är kvar. Inga 
nya katter tas in.

Fiona har bott länge på Bäckareboda gård.
Foto: Lena Kristiansson

SÖLVESBORGS KATTHEM
Många hemlösa katter i Sölvesborgsområdet 
har fått sin fristad här. Under några år i början 
på 2000-talet identifierades ett antal kattko-
lonier med skygga katter som fångades in, 
kastrerades, vaccinerades och fick komma in i 
värmen.

Katter från sommarstugeområdet Tredenborg som 
hade skjutits om inte KKS gripit in.

Foto: Lena Kristiansson

LENAS KATTHEM
Katthem nr 2 i Sölvesborg som funnits i över 
tio år. Katterna bor i villan med tillgång både 
till uterastgårdar och fritt tillträde till den 
inhägnade tomten. 

Pascal har bott på Lenas katthem i många år och trivs.
Foto: Lena Kristiansson

STÖTTA BÖKETOFTA OCH 
SVALÖVS KATTHEM!
De två nya katthemmen i Skåne söker 
månadsgivare till kattmat, sand och el. Du 
bestämmer själv beloppet. 

Maila angelica.w@kks.nu eller ring 
073-318 20 44 och anmäl dig som må-
nadsgivare. Gåvor behövs också för att 
bodarna i Svalöv ska göras iordning. Sätt in 
på pg 162 79 10-1. Märk ”Katthem”.

HÖKAMÅLA KATTHOTELL
Katthemmet i Rödeby startade 2004. Katterna 
bor i två friggebodar med uterastgårdar. En 
karantänsbod med uterastgård finns också. 
Öppet hus sista söndagen i varje månad 13-16.

Turbo och Sotis i fönstret på Hökamåla Katthotell.

Foto: Inger Thorn Ottosson

TANT MÄRTAS KATTHEM
Gamla stationshuset i Bromölla är inrett för 
att ta emot ett färre antal katter. Det är i första 
hand hemlösa katter från närområdet, bland 
annat dräktiga honor vars kattungar placeras i 
nya hem.

Vacker katt från Tant Märtas katthem.

LINUS KATTERIA
Många hemlösa katter i Hässleholmsområdet 
har sedan 2004 passerat katthemmet i Finja 
som är döpt efter sonen i huset. Även familje-
katter som är avlivningshotade tas in. 

Gandalf och Vanna är bästa vänner på Linus katteria.
Foto: Sofie Roos

REMINGTONS KATTLYA
I villan i Löddeköpinge regerar katten Reming-
ton. Öppet hus sista söndagen i varje månad 
14-16.

Tarzan och Bernhard tillhör Remingtons Kattlya.
Foto: Stödhemmet

MALMÖ/ÖSTERLENS KATTHEM
Katthemmet fanns i Malmö från början men 
har flyttat till Österlen, inrymt i en stor lada. 
Uterastgård är under uppförande och till detta 
behövs pengar.

Sara var länge sjuk av olika virus och bakterier, för det 
fick hon en massa äcklig medicin... bläää!

Foto: Ann-Margaret Svensson

SVALÖVS KATTHEM
Två bodar finns men måste fixas till innan 
katterna flyttar in. Två stora bodar som Ang-
elica Wendels pappa lyckats få tag på gratis 
ska också placeras här. Auktioner pågår på 
Facebook-sidan ”Hemlösa katter i Skåne” för att 
samla pengar till snickarhjälp. 

Willie var hemlös i Landskrona, räddades av Angelica.
Foto: Angelica Wendel

BÖKETOFTA KATTHEM
Ett gammalt grisstall har gjorts om till katthem 
i två sektioner. Det har bara varit igång några 
veckor. Uterastgård ska uppföras. Katthemmet 
ligger utanför Helsingborg.

MARKARYDS KATTHEM
Det senaste tillskottet är Marianne Svegards 
katthem i Markaryd, som redan inhyst många 
KKS-katter som stödhem. KKS samarbetar nu 
med Smålandskatten i Ljungby.

Du hittar konton till respektive katthem 
under ”Här hittar du KKS” på sista sidan. Alla 
katthemmen behöver pengar till veterinär-
besök, kastreringar, vaccinationer, medicin och 
foder. Gåvor är ytterst välkomna!

Foto: Lena Kristiansson



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

Här hittar du 
Katthem och förmedlare
Bjuv/Kågeröd: Britta T, Therese W, 070-98 901 
55, therese.w@kks.nu, BG ska öppnas. 
Bromölla: Tant Märtas katthem
0736-83 18 75, PG 158 59 71-3 
Böketofta: Böketofta minikatthem, 
angelica.w@kks.nu, 073-318 20 44 tfn & Swish, 
PG 162 79 10-1
Finja: Linus katteria 
0706-88 52 23, marita.l@kks.nu, BG 710-8202
Kalmar: KKS Kalmar, kalmar@kks.nu
Kristianstad: Lena O, 0709-49 48 76, 
lena.o@kks.nu, PG 158 59 71-3
Landskrona/Asmundtorp: 
Angelica W, 073-31 82 044 tfn & Swish, 
angelica.w@kks.nu, PG 162 79 10-1 
Ljungby/Markaryd: Markaryds katthem, 
Smålandskatten i samarbete med KKS
0725-19 89 89, smalandskatten@kks.nu
Löddeköpinge: Remingtons kattlya
Sms:a 0706-67 36 86, stina@kks.nu 
PG 160 69 09-8, swish 070-322 70 15 
Öppet: Sista söndagen i månaden 14-16.
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.
Svalöv: Svalövs katthem, 073-31 82 044 tfn & 
Swish, angelica.w@kks.nu, PG 162 79 10-1
Sölvesborg: 
Lenas katthem, 0705-49 56 12 tfn & Swish, 
lena@kks.nu, PG 158 59 71-3
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
Insamlingsansvarig styrelsen: 
Susanne Cederholm, susanne.c@kks.nu
Auktion: auktion@kks.nu. PG 65 31 51-1. 
Facebook-administratörer:
Susanne Cederholm, susanne.c@kks.nu
Kathleen Ericsson, kathleen@kks.nu
Therese Wilhelmsson, therese.w@kks.nu
Anmälan veterinärvårdsfadder: 
Nils Willysson, vetrfadder@kks.nu, 
070-237 12 76
Anmälan If-fadder:
Susanne Hånberg, 0708-188 106
Adressregister: Inga-Lill Rehn, adress@kks.nu
Nya ärenden: Lisbeth Nilsson 072-322 90 33.
Telefontid: HELGFRIA onsdagar 13-16. 
Stödhemsanmälan: Lisbeth Nilsson 
0455-221 19, stodhem@kks.nu
Stödhemsregister:
Marianne Berg, marianne@kks.nu
Webmaster & bitr webmaster:
Carina B & Ann-Margaret S, webmaster@kks.nu
Ärenderegister: Lena Kristiansson (före 2013), 
Christine Karlsson, arende@kks.nu

Försäkringsfaddrar sökes!
Många katter i Remingtons kattlya är försäk-
rade i Agria, men det har inte funnits pengar 
att försäkra alla under det senaste året, så 
behovet av försäkringsfaddrar är stort.

Mer information ges av stina@kks.nu 
eller sms:a 0706-67 36 86. Du kan betala 
en försäkring direkt till pg 160 69 09-8 
eller använd inbetalningskortet i bilagan. 
Det kostar 55 kr/mån för kattunge och 90 
kr/mån för vuxen katt. Helår kattunge 
kostar 660 kr och helår vuxen katt 1 080 
kr. Information skickas till dig om vilken 
katt du blir försäkringsfadder för. 

GÅVA TILL REMINGTON
Alla gåvor mottages mycket tacksamt till 
veterinärvårdskostnaderna för katterna på 
Remingtons kattlya. Sätt in på pg 160 69 
09-8. Eller sms:a till 72456. Skriv REMING-
TON100 om du skänker 100 kr.  Du kan 
sms:a upp till 500 kr. Byt ut summan till rätt 
hundralapp.

Remingtons kattlya i Löddeköpinge har drab-
bats hårt de senaste veckorna. Flera katter 
har insjuknat i olika sjukdomar. Tre katter fick 
somna in inom loppet av en vecka. Flera är 
dock på bättringsvägen efter behandling. 
Utlägg för veterinärvård ligger runt 30 000 kr 
berättar Christina Jansson, ordförande i KKS 
och ansvarig för katthemmet, tillika läkare.

–Det började med att vi upptäckte att flera 
katter gått ned i vikt. Bobby blev noggrant 
undersökt. Han hade mycket dålig tandstatus 
och omfattande behandling blev nödvändig.

Freddie M(ercury) som vi kämpat tillsam-
mans med i flera år blev sämre. Det gick inte 
att rädda honom säger en mycket ledsen 
Christina. Lilla älskade Theo insjuknade akut 
en söndag, kördes urakut till djursjukhus. Han 
hade blodproppar till kroppspulsådern och 
fick somna in.

Theos bror Tudor och mamma Tessa fick 
göra ultraljud på sina hjärtan, eftersom Theos 
insjuknande berodde på hjärtbesvär. Som väl 
var har de inga tecken på hjärtsjukdom.

Lille ungkatten Clyde blev hastigt sjuk, 
noggrant undersökt, tyvärr tydliga tecken på 
FIP och det är obotbart – och plågsamt. Lille 
Glader, blott sju månader, insjuknade mycket 
hastigt i stödhemmet i Malmö och avled inom 
tio minuter. 

Tina som var i mycket dåligt skick när hon 
togs om hand av KKS blev först sämre men har 
repat sig efter undersökning, provtagning och 
behandling. Och lilla Jenny som också var i 
miserabelt skick när hon kom till Remingtons 
kattlya har utvecklat en rejäl njursvikt som hon 
får behandling för. Sir Winston som tidigare 
opererats för cancer i hörselgången gick kraf-
tigt ned i vikt. Hans medicinering håller på att 
ställas in efter diagnosen hyperthereos. 

Allt detta kostar pengar, men katterna får 
den bästa vård.

Remingtons kattlya 
olycksdrabbad

En olycka kommer sällan ensam...

Orientalerna Aragon och CJ, Aragons son, räd-
dades av KKS från en garderob där de bodde i 
en transportbur. Båda katterna har haft omfat-
tande hälsoproblem med tandköttsinflamma-
tion och tänder har fått dras ut. Pojkarna är 
försäkrade av stödhemmet i Stockholm, men 
Agria ersätter inte tandsjukdomar.

Vi tackar alla generösa gåvogivare som 
möjliggjort Aragons och CJs upprepade veteri-
närbesök. Över 11 000 kr har kommit in totalt, 
men de pengarna är använda och kostnaderna 
har varit högre än så. Just nu avbetalar KKS 
Aragons senaste faktura på drygt 6 000 kr till 
Västerorts djursjukhus. Han har slemhosta och 
behöver göra återbesök. 

ARAGONS HOSTA
Om du vill ge en gåva till Aragons aktuella 
veterinärvårdskostnader, sätt in på pg 138 
39 84-0 eller swisha 123 554 90 27. Märk 
”Aragon”. Gåvorna redovisas i insamlingen 
på kks.nu. 

Minns ni Aragon?

Glader endast 7 månader avled hastigt i stödhemmet.
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Kattkommando Syd

KATTKOMMANDO SYD
c/o Birgitta Carlsson
Mörtövägen 77c
370 30 Rödeby

Läs mer på nästa sida!
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p Jubileumsgåva

p KKS-vän 2015 = 100 kr

p 5 blandade vykort = 31:50 kr

p 10 blandade vykort  = 58 kr

p Kattsveket = 138 kr

p Kattdikter = 46:50 kr

p Tygkasse KKS logo = 86 kr

p Jag vill bli If-fadder och betalar

    p 50 kr/mån   

    p 600 kr/år

p Jag vill bli FADDER och betalar 

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

p Gåva Anna-Lenas veterinärvård

p Gåva Österlenskatterna

p Jag vill bli försäkringsfadder för en 

Österlenskatt och betalar

    p kattunge 55 kr/mån   

    p kattunge 660 kr/år

    p vuxen 90 kr/mån   

    p vuxen 1080 kr/år

p Jag vill bli försäkringsfadder för katt 

hos Remingtons kattlya och betalar

    p kattunge 55 kr/mån   

    p kattunge 660 kr/år

    p vuxen 90 kr/mån   

    p vuxen 1080 kr/år

Jubileumsåret: Vi vill ha fler katter försäkrade!
Veterinärvårdskostnaderna är en stor börda för KKS och ofta täcker inte våra intäkter de 
kostnader som kan uppstå när en katt plötsligt blir sjuk och kräver avancerad och dyr 
veterinärvård. KKS kan inte själv bekosta försäkringar för alla de katter som bor på våra 
katthem och i stödhem. Därför har vi försäkringsfaddrar och veterinärvårdsfaddrar, men 
ett stort antal av katterna är inte försäkrade. Vi vill satsa på att få fler katter försäkrade 
under jubileumsåret 2015. 

Vi erbjuder nu dig som vill bli försäkringsfadder ett budgetalternativ. Försäkringsbola-
get If, som KKS har varit ombud för (liksom för Agria och Folksam), har en gruppförsäkring 
för 15 katter. För att katter äldre än 4 år ska kunna försäkras måste de ha hälsointyg från 
veterinär. Till skillnad från andra försäkringsbolag utgår ersättning vid tandsjukdomar, 
som exempelvis Forl.

Om du vill bli försäkringsfadder för If-försäkring betalar du 50 kr i månaden eller 600 
kr per år. Försäkringsfadder för försäkring i Agria eller veterinärvårdsfadder till KKS kostar 
minst 75 kr/månad eller 900 kr/år.

Du anmäler dig genom att sätta in avgiften på inbetalningskortet nedan. KKS väljer 
katt. Du kommer att få ett diplom för den katt som du blir If-fadder för. 

Du kan också välja att bli försäkringsfadder för Agria eller veterinärvårdsfadder. Läs 
mer om detta på vår hemsida kks.nu. Vi är mycket tacksamma för alla som redan är för-
säkrings- och veterinärvårdsfaddrar. Ni har sparat mycket pengar åt KKS!

ANNA-LENA
Fina Anna-Lena som i många år bodde i stödhem i Urshult och sedan flyttade till 
Tvärskog har avlidit. Hon låg inne på Skogsbykliniken på Öland en dryg vecka och fick 
tänderna fixade, kom hem och mådde bättre än på länge. En dag blev hon akut sjuk och 
livet gick inte att rädda.

Vi är tacksamma för att veterinär Satu Kärnä på Skogsbykliniken alltid ställer upp, 
även när vi har skulder för katter som tidigare fått behandling. Vi vill kunna betala denna 
faktura så snart som möjligt. Hjälp till om du kan! Använd inbetalningskortet eller sätt in 
på pg 138 39 84-0. Märk ”Anna-Lena”.

Karlskrona våren 2015

 (priser inkl porto)

If-fadder
50 kr/mån
600 kr/år

FÖRSÄKRINGSFADDER 
ÖSTERLEN OCH 
REMINGTONS KATTLYA
Kattunge 55 kr/mån
Vuxen katt 90 kr/mån
Helår kattunge 660 kr
Helår vuxen katt 1 080 kr



VYKORT MED KKS-KATTER
Det kan vara bra att ha några vykort på lager och vad kan vara lämpligare än att skicka ett 
KKS-vykort till andra kattvänner? Eller till någon som bör upplysas om att det finns hem-
lösa katter. Katterna på vykorten är katter som KKS räddat livet på.
KKS-pris:  25 kr + porto för fem vykort
                 45 kr + porto för tio vykort

KATTDIKTER
Mattar och hussar som tagit hand om katter har skrivit dikter som sammanställts i ett 
häfte och säljs till förmån för hemlösa katter. Kattdikterna har blivit populära.
KKS-pris:  40 kr + porto 

KATTSVEKET EN SUCCÉ
Mari Bisters deckare för barn mellan 6 och 10 år visade sig vara en populär julklapp när 
den gavs ut i december. Joakim och Jakob hittar en låda med övergivna kattungar. När 
ingen annan hjälper bestämmer de sig för att själva leta upp den skyldige. Det blir ett 
äventyr som inte går precis som de tänkt.
Lämplig födelsedagspresent som kan läsas i hängmattan i sommar.
KKS-pris:  99 kr+ porto

KASSE MED KKS LOGO
Den handsydda kassen av Gunilla Löfgren tog slut i julas men nu har hon sytt upp nya. 
Den är i naturvit, tvättad bomull, krymper inte. 39 x 8 x 41 cm. Korta handtag. KKS logo i 
svart.
KKS-pris:  60 kr + porto

SMYCKEN PÅ AUKTION
Missa inte våra auktioner på hemsidan: kks.nu/konstauktion/index.html. 

Nästa auktion blir till förmån för katten Silverskatten som efter påsk blev dålig och 
akut togs emot av Älmhults veterinärklinik. Han fick dropp och röntgen visade inflamma-
tion i tarmen. Efter behandling blev Silverskatten mycket piggare. Hittills kostnad runt 
2 500 kr men han ska på återbesök. 

Handgjorda unika smycken auktioneras ut för att bekosta Silverskattens vård. Ge ditt 
bud... för katten! 

Auktionen därpå med blandade saker ska dra in pengar till en stor foderfaktura på 
28 783 kr. Maten har köpts in för katterna på Lenas katthem, Sölvesborgs katthem, Tant 
Märtas katthem samt till kastrerade KKS-katter som lever fritt ute och matas dagligen.

KATTSAMLING SKÄNKT TILL KKS
I somras fick KKS en stor samling prydnadskatter i porslin och andra material av Inga-Britt 
i Östergötland, värderad till 15 000 kr. Vi har sålt katter på flera marknader, senast Lyckeby 
marknad. En del av katterna kommer att auktioneras ut på hemsidan, medan andra kom-
mer att säljas via Tradera.

KKS är mycket tacksam för denna fina gåva. 

STÖD KKS GRATIS
Om du handlar på nätet kan du göra detta via att bli medlem i Sponsorhuset. Du får 
rabatt och KKS får pengar för varje inköp du gör när du klickar för KKS. Rabatten delas lika 
mellan dig och KKS.

Över 200 nätbutiker är anslutna, bland annat flera kattmatsbutiker.
Du måste vara medlem och bli inloggad. Bli medlem nu och 20 kr sätts in på ditt konto 
direkt! http://www.sponsorhuset.se/kks/bli medlem/
Du hittar butikerna på http://sponsorhuset.se/kks/butiker/

    

GÅVA VIA SMS
Det är smidigt att sms:a din gåva till KKS. 
Allmänna gåvor mellan 100 och 500 kr 
skickas till 72456 enligt nedan:
Skriv KKS 100 om du skänker 100 kr.
Skriv KKS 200 om du skänker 200 kr.
Skriv KKS 300 om du skänker 300 kr.
Skriv KKS 400 om du skänker 400 kr.
Skriv KKS 500 om du skänker 500 kr.
Du kan även sms:a till insamlingar för 
särskilda katter. Du hittar insamlingarna 
på vår Facebooksida eller kks.nu. 

AKTIVITETER
Karlskrona: Vårmarknad på Stortorget 
23 maj. Lövmarknad 18 juni. 
Kågeröd: Loppisar. Maila therese.w@
kks.nu eller ring 070-98 901 55 för 
besked om när och var och om du vill 
skänka saker.

Öppet hus sista söndagen i varje månad 
på Hökamåla Katthotell i Rödeby och 
Remingtons kattlya i Löddeköpinge. 
Kattmat och sand mottages tacksamt!

MÅNGA KATTER SÖKER HEM
På KKS hemsida kks.nu hittar du katter 
som söker hem och på vår Facebook-
sida läggs katter som akut behöver 
en fristad ut. Du kan anmäla dig som 
stödhem på stodhem@kks.nu eller via 
tfn 0455-221 19.

KKS sponsras med kattmat och kattsand av dessa företag.
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