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Följ katternas öden dagligen!

www.facebook.com/

kattkommandosyd

Månadsfaddrar sökes

OMhäNdeRtagNa katteR
Uppåt 400 katter bor på katthemmen vid 
ett och samma tillfälle.
Mellan 100 och 200 stödhem hyser tillsam-
mans flera hundra katter. 
Runt 800 katter flyttar till permanenta hem 
årligen. 

Anmäl dig som månadsfadder genom 
att maila lena@kks.nu eller ring/sms:a 
0705-49 56 12. Du kan även sätta in din 
gåva direkt på pg 76 25 20-5 eller swisha 
till 123 354 66 03. Även Malmö/Österlens 
katthem med 30-talet katter söker må-
nadsfaddrar. Maila malmo@kks.nu eller 
sätt in din månadsgåva på pg 76 25 26-2 
alternativt swisha till 123 412 53 08.

Under de femton år som gått sedan Kattkom-
mando Syd startade sin katthjälp i Karlskrona 
efter millennieskiftet år 2000 har fler än 20 000 
katter fått hjälp. De flesta har fått nya perma-
nenta hem, medan andra fått en fristad på 
våra katthem. Många har först bott i stödhem 
innan de flyttat vidare. Eftersom katterna har 
kastrerats har vi räddat många, många fler från 
en osäker, hemlös tillvaro. 

Både hemlösa katter och familjekatter har 
rätt till sitt eget liv. Många tama katter har räd-
dats från avlivning.

Verksamhetsområdet är i första hand 
Blekinge och Skåne, men även Kalmar/Öland 
och Kronobergs län. En del insatser har gjorts 
i Göteborgsområdet (där vi hade en kontakt-
person tidigare), Norrköping och Stockholm. 
Katter har fått nya hem på fler orter än i dessa 
län med en nordlig gräns ovanför Uppsala/
Gävle på grund av svårigheterna att transpor-
tera så långt.

Lenas katthem i Sölvesborg söker månads-
faddrar. Skänk valfri summa varje månad så 
blir det trygghet och stabilitet i ekonomin. 
Oron för ekonomin minskar med regelbundna 
gåvogivare.

De katter som fått en fristad på katthemmet 
har ingen visat intresse för att överta perma-
nent. De är antingen gamla, sjuka, skygga eller 
sköter inte lådan. En katt som har pollenallergi 
måste få en spruta varje månad. Flera har tand-
problem som kräver regelbundna veterinär-
besök. Några är tandlösa (men äter lika bra för 
det). Flera av de äldre katterna ska regelbundet 
medicineras, vilket inte är det lättaste. Att 
lyckas ge medicin till skygga katter är en konst!

I detta arbete kan alla som gjort en insats 
känna tillfredsställelse över att ha hjälpt till att 
rädda liv. Gåvogivare som är nödvändiga för 
att klara kostnaderna, stödhem som öppnat 
sina hem, var och en som varit delaktig i att 
lösa ärenden, fånga in katter, köra till nya hem 
och ni som tagit emot katter permanent. Och 
många fler som utgjort länkar i den kedja som 
behövs för att ro detta i land.

Tack!

Birgitta Carlsson, grundare av KKS tillsam-
mans med Agneta Ödman och Birgit Gardenros 
(avliden)

Allergiska nyfikna Selma är den lilla hjälpredan på 
Lenas katthem. Så duktig på att krafsa i gräset efter 
uträttade behov att hela gräsmattan snart är full av 
hål.

SiSSi SökeR Nytt heM 
Fyraåriga Sissi är en av katterna på Tant 
Märtas katthem som söker nytt hem. Hon 
fångades i ett industriområde. Sissi har bli-
vit alltmer sällskaplig, gillar att bli kliad runt 
öronen och leka med vippa. Men hon litar 
inte helt på tvåbeningar så ett nytt hem får 
ha tålamod med henne. 

dorothy i Åkarp är försäkringsfadder åt 
Sissi (försäkrad i Agria). Om nytt hem vill 
fortsätta att ha Sissi försäkrad tas försäk-
ringen över och Dorothy kan om hon vill bli 
försäkringsfadder till annan KKS-katt.

Kontakta Märta, 0736-83 18 75, eller 
maila lena@kks.nu, för att få mer infor-
mation om Sissi och de andra katterna. De 
finns på kks.nu under lena k:s katter. 
Gåvor kan sättas in på pg 76 25 20-5 eller 
swishas till 123 354 66 03. Märk ”Märta”. 

katter söker hem då tant Märtas katthem läggs ned
Tant Märtas katthem i Bromölla måste läggas 
ned på grund av sjukdom. Det är ett av Katt-
kommando Syds mindre katthem. Katterna 
bor i eget hus på samma tomt som den gamla 
stationsbyggnaden och har egen uterastgård.

Det är främst hemlösa katter i Bromölla som 
fått komma till katthemmet. Kattungar och 

tama vuxna katter har flyttat vidare till nya, 
permanenta hem. De flesta som bor kvar är 
mer eller mindre tama, så man måste ha tåla-
mod när katten flyttar. Med stor sannolikhet 
tar det tid innan katten vågar sig fram i det nya 
hemmet, men efterhand blir katten tryggare 
om man bara låter katten bestämma själv.

Du som har utrymme att ta emot, och kan-
ske kan erbjuda utemiljö efter att katten bott 
in sig, tveka inte att ta kontakt för att få mer 
information om de katter som behöver flytta 
vidare.

Sissi njuter i höstsolen ute i rastgården.



Köp julklappar i KKS nätbutik, kksbutik.nu. Hjälper KKS-katter. 

Vill du ge eN gåVa till lillaN 
Och hööR-katteRNa?
Om du vill bidra med en gåva till Lillans 
veterinärvård, sätt in din gåva på bg 5024-
2213, eller swisha till 0703-22 70 15, märk 
”Lillan”. Och om du vill att gåvan ska tillfalla 
misärkatterna från Höör, märk ”Höör”. Du 
kan också sms:a till 724 56.

Skriv ReM100 om du skänker 100 kr. Du 
kan skänka upp till 500 kr via sms. Byt ut be-
loppet till den jämna hundralapp du sms:ar.

kaN du bli StödheM?
Har du möjlighet att bli stödhem till en katt 
och göra en livsavgörande insats? Kontakta 
Remingtons kattlya, stina@kks.nu, eller 
sms:a 0706-67 36 86 eller besök kattlyans 
Facebook.

Missbildat bakben 
gick att operera!

kkS räddade katter i 
misär

Remingtons kattlya hjälper bedårande lilla 
kattflickan lillan som föddes med ett missbil-
dat bakben. Vi trodde att Lillan skulle förlora 
sitt ben då amputation såg ut att vara enda 
lösningen.

Men vår fantastiska veterinär Satu kärnä på 
Skogsbykliniken på Öland röntgade, funde-
rade och klurade på lösning för att försöka 
rädda benet. Hitintills har Lillan genomgått två 
operationer.

Vid den första operationen fixerades benet 
på rätt plats och vid den andra fick Lillan ett 
stift inopererat som har till syfte att hålla benet 
på plats. Satu berättar att Lillan är full av bus 
och inte vill vara det minsta stilla. Så nu har 
Lillan fått en egentillverkad ”stövel” som ska 
hjälpa till att hålla benet stilla under läkning.

Är man så gosig och levnadsglad som Lillan 
kan man ju bara inte vara stilla jämt.

Christina Jansson

En katt låg död på en stol i huset. Lille elias 
som var sex månader vägde endast 1,4 kg och 
kunde inte hålla tätt. 21 katter bodde inne i hu-
set i ren misär. De kissade och bajsade överallt. 
Katterna var mycket, mycket magra. Flera av 
kattungarna hade svåra ögonskador. Och kat-
terna hade löss, loppor och öronskabb.

Denna syn mötte medarbetare i Remingtons 
kattlya när de anlände till huset i Höör i slutet 
på juli. Ägarna medverkade till att katterna 
skulle flytta därifrån. Det visade sig att både 
polis och länsstyrelse varit där flera gånger 
under tidigare år. Katter hade hämtats och av-
livats, men eftersom okastrerade katter blivit 
kvar hade de snabbt förökat sig igen.

Redan samma kväll togs samtliga 21 katter 
därifrån. De fick direkt behandling mot ohyra 
och sedan har de kastrerats, vaccinerats, id-
märkts och ätit upp sig ordentligt. Ytterligare 
några katter som var ute i trädgården togs 
därifrån vid ett återbesök.

Kelgrisen Elias hade haft det särskilt käm-
pigt. Han led av konstant diarré. Hade han 
stannat kvar hade han inte levt länge till. Två 
månader senare med flera veterinärbesök 
bakom sig, behandling och dietfoder har Elias 
mage äntligen börjat stabilisera sig och han 
har nästan dubblat sin vikt. 

Unga mamma Mysan som var lika mager 
som de andra skulle klara att sköta sina ungar 
trots näringsbrist. I stödhemmet har hon ätit 
upp sig och tar väldigt fint hand om sina små.

Katterna söker nu nya, permanenta hem. 
Föreningen Höörs hemlösa katter tog också 

hand om flera katter, bland annat en mamma 
med ungar.

 Kattmamman Mysan var lika mager som ungarna.

 Nu har både Mysan och ungarna ökat rejält i vikt.

Magen är stabil och Elias vilar tryggt hos stödmatte.

Elias hade fruktansvärda diarréer och hans tunna 
kropp kunde inte tillgodogöra sig någon näring alls.

Elias kollar nyfiket på fotografen trots allt elände.

 Veterinär Satu Kärnä räddade Lillans bakben.

Från oss alla i KKS
 Till er alla som hjälpt oss 
 hjälpa katter under 2015.
En riktigt GOD JUL 
önskar KKS-katterna er!



KKS är i AKUT behov av fler stödhem. Anmäl dig på stodhem@kks.nu eller ring 0455-221 19.
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ge eN gåVa till beata. 
tiNga kattuNgaR!
Beatas räkning på 20 000 kr är ännu inte 
helt betald, men avbetalningsplan har 
upprättats. Det behövs ca 8 000 kr till. Om 
du vill hjälpa KKS med denna räkning, sätt 
in på bg 896-3159 eller swisha till 123 389 
38 64. Märk ”Beata”.

Om du är intresserad av att ta hand om 
någon av Beatas kattungar som är leverans-
klara runt jul, ring/sms:a 070-98 901 55.

beata överlevde tack vare snabb insats
Dräktiga beata fick akut föras till Malmö djur-
sjukhus en fredagkväll i slutet på september 
när hon skulle föda. Inte mindre än sju ungar 
togs ut med kejsarsnitt. Mamma Beata med 
kraftig livmoderinflammation svävade mellan 
liv och död. 

Hon klarade sig! Och nu tar hon hand om 
alla sina sju ungar i ett stödhem i Dalby.

Skadade Fred – före operation...

 ... och efter.

Tama Evita hittades mycket mager i Teckomatorp.

Några av Beatas ungar

De senaste månaderna har flera dräktiga 
katter som levt ute och tagits om hand av KKS 
varit i så dåligt skick att de fått tas till djursjuk-
hus för att föda. Alla har klarat sig, men kostat 
mycket pengar. Senast i början på oktober 
hände samma sak med mamma lilly. Akut till 
Malmö djursjukhus. Tre av fem ungar överlev-
de. Som väl var hade Mia som tagit hand om 
hemlösa Lilly och hennes tre ungar i Genarp 
försäkrat henne. De äldre kattungarna har fått 
nya hem.

Att katterna inte kastreras när de kommer 
dräktiga till KKS beror på att de är för långt 
gångna.

Vår nya avdelning i Bjuv/Kågeröd ansvarar 
för Beata. Det har varit intensiva månader för 
britta och therese med många kattärenden. 
Förutom att de själva är stödhem har ett antal 
katter placerats i stödhem och några har fått 
nya hem.

Fred från Simrishamnskolonin (se förra KKS-
bladet) hade varit hemlös i minst sju år när KKS 
fångade in honom. Han fick genast komma 
till Haga Veterinären i Oxie för undersökning. 
Hans sår tvättades och han fick sys. Fred hade 
jättedåliga tänder (mycket vanligt bland katter 
numera) och han hade ögonlock som växte 
inåt som måste opereras. Fred kastrerades 
också.

Tack vare många gåvogivare som läste om 
Freds risiga skick på vår Facebook-sida kunde 
Freds kostnader betalas. 

Fred bor i stödhem, han är väldigt skygg, 
men kan klappas.

En annan mycket mager katt som nog inte 
hade klarat sig så länge till ute i det allt kallare 
vädret är evita. Hon hittades i Teckomatorp. 
En tam, glad och social katt. Hon fick också 
komma till Haga Veterinären. Det visade sig 
att hon är frisk, men undernärd. Nu får hon äta 
upp sig i ett stödhem.

häR hittaR du kkS på FacebOOk
KKS har en Facebook-sida där du kan följa kat-
ternas öden dagligen. Gå in på facebook.com/
kattkommandosyd.

Flera av KKS katthem och förmedlare har 
också egna Facebook-sidor. 
•	  Hemlösa katter i Blekinge och Småland
•	  Hemlösa katter Syd – KKS
•	  KKS – Hemlösa katter i Kalmar
•	  Linus Katteria
•	  Remingtons kattlya
•	  Smålandskatten i samarbete med Kattkom-

mando Syd

Nya kkS-katt-VykORt!
Modeller är som vanligt några av de 
underbara katter som KKS räddat livet på. 
Beställ hem via inbetalningskortet!

auktiON VaRje Vecka!
Nu kan du fynda på två auktioner på Katt-
kommando Syds hemsida. Varje lördag 21.00 
avslutas veckans auktion. Allt från hemstickat 
till vintern, porslinskatter, virkade grytlappar, 
tavlor, smycken, till böcker med kattema. 
Inkomsterna går till veterinärvård.
Gå in på:
kks.nu/konstauktion/index.html

gRaNNgåRdeN SpONSRaR kkS
Granngården som har butiker i hela Sverige 
hjälper katthem runt om i landet genom att ge 
en betalcheck på 1 500 kr till varje katthem på 
plats att köpa kattmat och andra kattillbehör 
för. Dessutom uppmanas kunderna att runda 
av uppåt när de handlar. De pengar som kom-
mer in på detta sätt delas ut i januari 2016.

Kattkommando Syd kommer att få pengar 
från fyra butiker (och har mottagit betalcheck-
ar för 6 000 kr):
•	  Eslöv
•	  Karlskrona
•	  Ljungby
•	Malmö (Svågertorp)
Passa på att handla i dessa butiker och sam-

tidigt runda av uppåt!
Läs mer på www.granngarden.se.
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Swisha din gåva till 123 554 90 27! Framme direkt till katthjälp.

Norregårdsgatan 11
386 93 FÄRJESTADEN

Tel. 0485-380 11

här hittar du 
katthem och förmedlare
bjuv/kågeröd: Therese W/Britta T, 
070-98 901 55, therese.w@kks.nu, 
BG 896-3159, Swish 123 389 38 64. 
Finja: Linus katteria, 0706-88 52 23, marita.l@
kks.nu, BG 710-8202. 
kalmar: KKS Kalmar, annica.w@kks.nu, 
BG 5011-5872, Swish 123 511 12 73. 
kristianstad: 0709-49 48 76, 
lena.o@kks.nu, PG 76 25 20-5. 
landskrona: Svalövs & Böketofta katthem
0733-182 044, angelica.w@kks.nu, 
PG 76 25 32-0, Swish 123 667 35 94. 
ljungby/Markaryd: Markaryds katthem, 
0725-19 89 89, smalandskatten@kks.nu,
BG 176-5858, Swish 123 354 81 61.
löddeköpinge: Remingtons kattlya
Sms:a 0706-67 36 86, stina@kks.nu, 
BG 5024-2213, Swish 070 322 70 15. 
Öppet: Sista söndagen i månaden 14-16.
Malmö/österlen: KKS Malmö, malmo@kks.nu, 
PG 76 25 26-2, Swish 123 412 53 08.
Ramdala: Bäckareboda gård, lena@kks.nu, 
PG 76 25 20-5.
Rödeby: Hökamåla Katthotell, 070-412 90 68, 
birgitta@kks.nu, PG 138 39 84-0. Swish 123 554 
90 27. Öppet: Sista söndagen i månaden 13-16.
Sölvesborg: 
Lenas katthem, 0705-49 56 12, lena@kks.nu. 
PG 76 25 20-5. Swish 123 354 66 03. 
Birgitta A, 073-83 11 897.  
PG 76 25 30-4. Swish 123 228 81 65.
Sölvesborgs katthem, lena@kks.nu. 
PG 76 25 20-5. 
ängelholm: Lotta H, lotta.h@kks.nu, 
BG 896-3159, Swish 123 389 38 64.

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
Webmaster & bitr webmaster:
Carina B och Ann-Margaret S, 
webmaster@kks.nu
Facebook-administratörer:
Huvudadministratörer: Kathleen Ericsson, 
kathleen@kks.nu. Susanne Cederholm, 
susanne.c@kks.nu
anmälan veterinärvårdsfadder:
Nils Willysson, vetrfadder@kks.nu, 
070-237 12 76
if-fadder: Susanne Hånberg,  
susanne.h@kks.nu, 0708-188 106
adressregister: Inga-Lill Rehn, adress@kks.nu
Stödhemsanmälan: Lisbeth Nilsson, 
stodhem@kks.nu, 0455-221 19
Stödhemsregister: 
Marianne Berg, marianne@kks.nu
auktion: auktion@kks.nu. pg 65 31 51-1.
Webbutik: Kerstin Hermansson, 
butiken@kks.nu.
ärenderegister:
Lena Kristiansson (före 2013), 
Christine Karlsson, arende@kks.nu
Nya ärenden: Lisbeth Nilsson, 072-322 90 33.
Telefontid helgfri onsdag 13-16. Telefontiden 
kan ändras under året, se kks.nu!

öppet huS, alMaNackOR, julkORt 
Välkommen till Öppet hus på katthemmen 
i Löddeköpinge och Rödeby sista söndagen 
varje månad. Om du vill slippa porto kan du 
köpa din almanacka på något av försäljnings-
ställena nedan. Några säljer även julkort. Fler 
försäljningsställen kan tillkomma. Du hittar 
dem på kks.nu. 
bjuv/kågeröd: Loppis gamla Posten, onsd 16-
19, lörd-sönd 9-14. Therese W, 070-98 901 55.
hässleholm: Aktiva Tassar, Hässleholms bok-
handel och Linus katteria i Finja, 0706-88 52 23.
kalmar: Berndt B, 0708-46 34 43.
karlshamn: Granngården, Vägga Rökeri.
karlskrona: Distriktsveterinärerna Afvels-
gärde, Fyra Ben och Karlskrona djurklinik i 
Lyckeby. Inger O står utanför IcaMaxi varje 
vecka. Djurkompaniet Vedeby. Djurens Värld 
Nättraby. Stortorget hos König. Granngården.
Hökamåla katthotell, 070-412 90 68.
landskrona: Angelica W, 073-31 82 044.
ljungby/Markaryd: Kikki N, 0725-19 89 89.
lund: Tant Gurka, ekologisk affär.
löddeköpinge: Remingtons kattlya, sms:a 
0706-67 36 86. Öppet hus 14-16 sista söndagen 
varje månad.
Malmö: Arken Zoo Toftanäs, Dog Fun Hund 
& Katt, Vacker Tass Mobilia, Myrorna Ystadvä-
gen samt Haga Veterinären i Oxie. Försäljning 
almanacka och julkort Triangeln lördagar fram 
till jul. Aviseras på Facebook dan innan.
Ronneby: Landtmannaaffären, Ronneby 
Veterinärklinik.
Rödeby: Öppet hus på Hökamåla Katthotell 
sista söndagen varje månad 13-16, 
070-412 90 68.
Simrishamn: Gunillas Underkläder
Sölvesborg: Bogart, Restaurang Blåregn, Stall-
byggen, Lenas katthem, 0705-49 56 12, 
Birgitta A, 073-83 11 897.
öland: Skogsbykliniken.

gRatiS julklapp till kkS! 
Bli medlem i Sponsorhuset. Ansluten till över 
500 nätbutiker, bland annat flera kattmatsaf-
färer. När du klickar på KKS, som är med i Spon-
sorhuset, går automatiskt en viss procent till 
KKS när du gör dina köp. Jätteviktiga pengar 
för KKS och det kostar inte dig någonting!
När du blir medlem och inloggad får KKS även 
en slant för detta. Gå in på: 
http://www.sponsorhuset.se/kks/bli med-
lem/

Du hittar butikerna på: 
http://sponsorhuset.se/kks/butiker/ 

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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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



                          #                                   13839840 #02#

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  

p 4 julkort = 26:50 kr 

p 10 blandade julkort = 58 kr 

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

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

p Almanacka + 20 bland. julkort = 211 kr

Antal...... almanackor inkl porto = .......... kr

p Tassörhänge =  81:50 kr

p Ninjakatt-hänge =  56:50 kr

 p motiv 1  p motiv 2

p Silverband =  36:50 kr 

p Kattsveket = 138 kr

p Tygkasse KKS logo = 86 kr

p Julgåva              

p Julogram, Antal: ....... á kr: .............

p Gåva Haga/Skogsbyfakturor

p Gåva Lillan Skogsbykliniken

p Gåva Beatas kejsarsnitt Malmö

p Gåva Lillys kejsarsnitt Malmö

p KKS-vän 2016 = 100 kr

p Jag vill bli FADDER och betalar 

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

p 10 blandade vykort = 58 kr

Antal......... vykort, motiv 1: ...... 2: ...... 

3: ......  4: ...... 5: ...... 6: ...... 7: ......  

8: ...... inkl porto = .............. kr

HandGJoRda taSSÖRHÄnGEn
Örhängena med en liten röd pärla är tillverkade av en av KKS medarbetare. 
Nickelfria. Fin julklapp till dig som har hål i öronen.
KKS-pris: 75 kr + porto

KattHÄnGE
Kul kattmotiv på hänge som du kan fästa i halsband eller armband. Två motiv.
KKS-pris: 50 kr + porto

SILVERBand FÖR HEmLÖSa KattER
Vi har tagit fram Silverbandet på nytt som symboliserar hjälp till hemlösa katter. 
Fäst på kavajslag.
KKS-pris: 30 kr + porto

KaSSE mEd KKS-LoGo
Handgjord tygkasse i naturvit, tvättad bomull som sys upp exklusivt för KKS. 
Krymper inte. KKS-logon i svart. 
KKS-pris: 60 kr + porto

KattSVEKEt – BoK FÖR BaRn
Kattsveket av mari Bister som kom ut lagom till jul förra året blev populär. Du 
som ännu inte köpt den, passa på nu till jul. Boken är en deckare för barn mellan 
6 och 10 år. Joakim och Jakob hittar en låda med övergivna kattungar. När ingen 
annan hjälper till bestämmer de sig själva för att leta upp de skyldiga. Vems 
kattungar är det? Varför hamnade de i lådan? Och hur får man bäst tag på en 
skurk? Det blir ett äventyr som inte går precis som de tänkt.
KKS-pris: 99 kr + porto

Karlskrona julen 2015

 (priser inkl porto)

Läs mer på nästa sida!

Köp julklappar som hjälper hemlösa katter! 

1
2
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nya KKS-VyKoRt
Nu finns nya vykort med 8 olika motiv. Alla är katter som KKS räddat livet på. På 
kortet finns kort text om varje kattöde. Beställ 10 blandade kort och ha till hands 
när du behöver skicka en hälsning.
KKS-PRIS: 45 kr + porto

BLI FaddER – JULKLaPP tILL KKS
KKS har katter hos veterinär nästan varje dag. De flesta katter som KKS tar hand 
om kostar pengar i veterinärvård, kastrering, vaccination, medicin och foder. Där-
för är vi helt beroende av gåvor från många givare liksom intäkter från försäljning, 
auktion, marknader och dylikt.

Att vara FADDER innebär att man betalar valfri gåva varje månad till KKS. Det 
ger oss stabilitet i ekonomin. Vi vet att åtminstone en viss summa pengar kom-
mer i slutet på månaden. Varje fadder gör därför en viktig insats (och alla andra 
gåvogivare, förstås).

Anmäl dig som FADDER nu så ger du en rejäl hjälpande hand till KKS katter.
Om du vill ha automatisk överföring, tala med din bank. Sätt in din första gåva 

på inbetalningskortet så registreras du som FADDER. Eller betala via internet. 
Skriv ”Ny FADDER”. Du som blir FADDER får mer information med post och du 
hälsas välkommen på hemsidan kks.nu.

Tack till alla som redan är KKS-FADDRAR och som bidragit till att vi kunnat 
hjälpa så många katter. God Jul!

JULoGRam – JULKLaPP tILL KKS
Många har allt de behöver, medan andra behöver hjälp. Då kan en gåva till KKS 
som används för att rädda katter bli en fin julklapp. Välj valfri summa. Vi skickar 
ett Julogram till dig. Slå själv in i julklappspapper och ge bort till den eller de 
personer som du tror blir glada för en sådan julklapp.

FÖRSÄKRadE KattER
Man kan bli försäkringsfadder, veterinärvårdsfadder eller IF-fadder för KKS-katter. 
Vi önskar alla som stött oss på detta sätt under året och därmed bidragit till lägre 
veterinärvårdsräkningar en riktigt GOD JUL!
Läs mer om hur du hjälper KKS att försäkra katterna på kks.nu. 

aLmanacKa & JULKoRt
Betala almanacka och julkort till KKS PG 138 39 84-0, skriv antal almanackor på 
inbetalningen 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 vår 
hemsida kks.nu.

4
3

2

5

1

7
8

Bilderna visar bara ett litet urval av alla katter KKS räddat livet på. 

Tass för gåvan!           Vill du fortsätta stödja Kattkommando Syd? På kks.nu finns många alternativ att hjälpa till på! PG 138 39 84-0

1

3

2

4

Knut

Willie

Snövit

Skrållan

Herr Dunkel

Gandalf & 
Vanna

Gustavo &
Gordon Brown

Frans & Milly
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