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Bladet
Följ katternas öden dagligen!

www.facebook.com/

kattkommandosyd

Hjälp oss med CaRlies 
veteRiNäRRäkNiNg
Carlies räkning är ännu inte betald. Hjälp 
oss att klara räkningen genom att sätta in 
din gåva på pg 138 39 84-0 eller swisha 
till 123 554 90 27. Märk ”Carlie”.

bidRag till måNs RäkNiNg beHövs
Många dyra veterinärräkningar gör stora 
hål i kassan, men sjuka katter måste få 
vård. Sätt in din gåva på pg 138 39 84-0 
eller swisha till 123 554 90 27. 
Märk ”Måns”.

Stort sår på svansen
Carlie gick in i källaren till ett av KKS:s stöd-
hem utanför Helsingborg. Hon gömde sig 
under en säng i huset där hon fick mat. När 
hon vågade sig fram upptäcktes ett stort sår 
på svansen. Det var så illa att svansen fick 
amputeras. Hon kastrerades, id-märktes och 
vaccinerades på samma gång.

Nu är Carlie en fin, frisk och glad tjej! Ägare 
hittas sällan till okastrerade katter och så 
var det även i detta fall. Carlie har tur och 
får bo kvar i stödhemmet och trivs med sina 
kattkompisar. Utan ekonomiskt stöd från KKS 
hade Carlie inte överlevt. Totalkostnaden blev 
10 500 kr.

KKS ger alltid en behövande katt vård. Vi 
avlivar aldrig en katt av ekonomiska skäl. Vi är 
stolta över att hålla fast vid denna grundprin-
cip. 

Men det blir kostsamt. Tack vare gåvogi-
vare som precis som KKS sätter kattens liv i 
första rummet, klarar vi att göra detta. Du som 
gåvogivare är en garant för att KKS ska kunna 
ge katter den veterinärvård som krävs. Men 
det behövs hela tiden nya pengar för att vi ska 
klara det. 

katter kostar mycket pengar

Måns fick urinstopp
Svarte måns bor i stödhem 
utanför Borås. Han var avliv-
ningshotad när KKS grep in. 
Folk kastade sten på honom. 
Nu lever Måns ett paradisiskt 
liv på landet. Men stackars 
Måns fick urinproblem en dag 
i september och fick tas direkt 
till Blå Stjärnans djursjukhus i 
Göteborg.

Måns blev inlagd och fick 
åka hem efter två dygn. 
Besöket kostade drygt 15 000 
kr. Efter några dagar hade han 
svårt att kissa igen så det blev 
ny resa till djursjukhuset med 
ytterligare kostnad, men nu 
mår Måns prima.

Vad kostade det?
I detta nummer av KKS-bladet kan ni läsa om 
några katter där veterinärvårdskostnaderna 
blev stora. De flesta veterinärbesök gäller 
åkommor eller sjukdomar till mindre belopp, 
men ofta rör det sig om flera tusen kr för 
en katt. KKS kastrerar och vaccinerar också 
många katter.

Under 2015 kastrerades katter för ca 
250 000 kr och vaccinationerna kostade runt 
100 000 kr. Mediciner av olika slag gick på 
över 100 000 kr. Kattmat till många katter 
kostade nästan 300 000 kr och specialfoder 
35 000 kr. Kattsand 75 000 kr. 

Veterinärvårdskostnaderna uppgick till 1,3 
milj kr. 

Carlie

Måns



Köp fina presenter till dig själv och andra i KKS nätbutik, butik.kks.nu. Du hjälper KKS-katter!

dessaN fiCk åka ut oCH iN 
tills HoN blev bRa jodbeHaNdliNg föR isabelle

två veterinärer vägrade operera alfred

Stackars desirée, 
dessan, som bor i 
stödhem i Sölves-
borg hos vår med-
arbetare birgitta 
axelsson, fick åka 
både österut och 
söderut innan hon 
piggnade till. 

Eftersom 
Dessan magrat 
togs hon till 

Blekinge smådjursklinik för tandkontroll och 
provtagning. Flera tänder avlägsnades genast. 
Kostnad 6 603 kr. 

Efter hemkomst vägrade hon äta. Vi trodde 
det berodde på att hon hade ont i munnen. 
Det blev återbesök med sex mils resa x 2. 
Dessan blev uppvätskad och fick smärtlindring 
injicerat. Kostnad 900 kr. 

Men två dagar senare åt hon inte på nytt. 
Jourbesök hos distriktsveterinärerna i Karls-
krona, nio mil bort. Infektion med hög feber 
konstaterades. Uppvätskning och antibiotika-
behandling. Kostnad 3 051 kr.

Samma elände igen, men denna gång 
styrdes kosan söderut till Haga Veterinären i 
Oxie där hon blev inlagd. En resa på drygt 10 
mil. Dessan låg inne i två dygn med dropp och 
antibiotikabehandling. Kostnad 1 360 kr.

Väl hemkommen mår Dessan nu prima! En 
glad flicka äter med god aptit och solar sig 
gärna i stödhemmets utegård (fast nu är solen 
på upphällningen…).

Minns ni mig, alfred, från Malmö där jag levde 
som hemlös? Många förfasade sig över mina 
ögon. Två veterinärer tyckte inte det var etiskt 
försvarbart att låta mig leva. Den ene vägrade 
operera bort mitt vänstra öga som var helt 
ihopskrumpnat. 

Av en slump läste Christina i Remingtons 
kattlya om mig på Facebook. Hon tyckte jag 
hade all rätt i världen att leva och få vård för 
mitt öga. Många synskadade katter klarar sig 
utmärkt.

Världens underbaraste veterinär satu kärnä 
ställde genast upp och opererade bort ögat 
och jag fick antiinflammatoriska ögondroppar 
för mitt högra öga. Satu menar att jag minst 
kan skilja mellan ljus och mörker på det ögat.

Jag klarar mig jättebra. På bilden chillar 
jag i hängmattan i ena klösträdet i mitt rum. 
Har en flickvän i supersöta malin. Jag skulle 
bli överlycklig om Malin och jag kunde få ett 
kärleksfullt hem tillsammans.

Med kärlek och tacksamhet 
Alfred

12-åriga isabelle bor i samma stödhem som 
dessan. De fångades in av KKS 2007. En 
livräddningsaktion inleddes när kommunen 
beslutat skjuta katterna. Flera katter fick nya 
permanenta hem. När Isabelle i somras fick 

tänder utdragna 
på Skogsbykli-
niken på Öland 
togs prover som 
visade sköldkörtel-
problem. Isabelle 
fick återvända för 
jodbehandling 
av veterinär satu 
kärnä.

ge gåva till dessaNs oCH 
isabelles kostNadeR
Totalkostnad för Dessans fyra veterinär-
besök blev 11 914 kr. Isabelle har kostat 
närmare 15 000 kr. Hjälp oss betala faktu-
rorna genom en julgåva. swisha 123 228 
81 65 eller sätt in på pg 76 25 30-4. 
Märk ”Dessan” eller ”Isabelle”.

bli föRsäkRiNgsfaddeR!
Remingtons kattlya som ansvarar för alfred och måns behöver försäkringsfaddrar så att fler 
katter kan försäkras. Redan betalas 6 200 kr/mån till Agria för försäkrade katter. Sms:a Chris-
tina, 0706-67 36 86, eller maila stina@kks.nu för mer information. Gåvor till Alfreds och 
Måns veterinärvård mottages tacksamt på bg 5024-2213 eller swisha till 070 322 70 15.

Kattungar med dvärgväxt

Snuttis var högdräktig när hon kom till stöd-
hem i Sölvesborg efter att ha matats av ett 
äldre par. Tur var det för två av ungarna, trulls 
och Nova, växte inte lika bra som de övriga i 
kullen. Blodrover visade på sköldkörtelfel. Ung-
arna får nu medicin som de får äta livet ut.

Hjälp tRulls oCH Nova
Månadsfaddrar söks för att klara de ökade 
kostnaderna för trulls och Nova. Trulls 
söker även försäkringsfadder. Maila lena@
kks.nu eller ring 0705-49 56 12.

måNga katteR beHöveR Nya Hem
Katter som söker nya hem hittar du på hemsi-
dan kks.nu och på vår Facebook. Vi söker hela 
tiden nya stödhem och permanenta hem för 
behövande katter. Pigga Cleo i Hästveda söker 
nytt hem. Omhändertagen hos bonde som 
inte kastrerade katterna.

måNs blev jättesjuk
måns kommer från ett vanvårdshem i Skåne, 
där en död kattunge låg på en stol. Länsstyrel-
sen hade fått in en anmälan. 25 katter rädda-
des därifrån under en helg för att förekomma 
myndighetsingripande som skulle inneburit 
katternas död. 

När KKS griper in får katterna leva – och får 
erforderlig veterinärvård.

När Måns varit i stödhemmet ett tag fick 
han plötsligt andningssvårigheter. Hjärtsvikt 
misstänktes. Han togs omedelbart till Kattens 
veterinär i Kävlinge, där han fick syrgas och 
urindrivande. Avlivning rekommenderades. 

Det blev en nervös färd till Helsingborgs 
djursjukhus. Måns hade en bakteriell inflam-
mation med massor av var i båda lungsäckar-
na. Först tappa-
des han, dagen 
därpå fick han 
dränage. Efter 
en vecka fick 
han komma 
hem för fortsatt 
antibiotikabe-
handling. 

Det blev 
en väldigt dyr 
vistelse eftersom Måns inte var försäkrad. 
Akutbesöket, flera återbesök och medicin ska 
läggas till de 37 000 kr veckans inläggning 
gick på.

Nu mår Måns som en prins!



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

Vi räddar liv – varje dagTvå dumpade kattungar räddade
Det kan låta förmätet – att KKS räddar liv varje 
dag. Men så är det faktiskt. Inte sällan får vi 
mail eller telefonsamtal att katten måste bort 
samma dag, annars avlivas den. Två tolvveck-
ors kattungar skulle avlivas samma kväll en 
söndag i oktober om ingen tog hand om dem. 
KKS hade som väl var ett stödhem i Ronneby 
som kunde ta emot dem omedelbart. 

Att ständigt bli ställd inför hot om avlivning 
om KKS inte hjälper till är mycket stressande 
för oss som aktivt arbetar med omplacering. 
All planering får läggas åt sidan för att hitta 
lösningar för att rädda katten. Ibland är det 
flera katter vars liv är hotade. 

Utöver krav på att katterna ska tas om hand 
inom viss tid, får KKS varje dag nya anmälning-
ar om katter som behöver hjälp. Mellan 700 
och 1 000 ärenden registreras varje år. Allt från 
en familjekatt som inte kan vara kvar i hemmet 
till en hel koloni hemlösa katter. 

Vi tackar för allt stöd vi får från stödhem, 
permanenta hem som öppnar sina dörrar för 
behövande katter och inte minst, alla gåvogi-
vare och personer som stöder oss på olika sätt, 
till exempel genom att köra katter till veterinär, 
handla i webbutiken, tillverka saker till KKS och 
skänka mat och sand, med mera. 

Ni är alla guld värda. 

KKS Ljungby (Smålandskatten) fick ett samtal 
om en kattunge som hittats i en buske. Den 
lilla skrek i högan sky. Hilda var högst fyra 
veckor, 400 gram stor. Efter ett dygn kräktes 
hon och fick läggas in på Våxtorps djurklinik 
där hon svävade mellan liv och död.

Några dagar senare kom ett nytt akutsamtal. 
En illvrålande vit kattunge upptäcktes bland 
soporna på fjärrvärmeverket. Upphittaren är 
övertygad om att han var dumpad och inte 
född av en hemlös katt. Som väl är har inga fler 
ungar hittats.

Lille viggo uppskattades vara fem veckor 
gammal, vägde 600 gram. Han var både smut-
sig och uttorkad och fick vätskas upp.

Nu mår de båda bra på Svegards katthus i 
Markaryd och är som ler och långhalm. Sover 
och leker ihop. De vill flytta tillsammans till 
permanent hem. 

gåva till Hilda oCH viggo
Sätt in din gåva på bg 176-5858 eller 
swisha till 123 354 81 61 för att bidra till 
deras veterinärvård. Kontakta Kikki om du 
är intresserad att ta hand om dessa under-
bara pälsbollar, 0725-19 89 89. 

Buda på vår nätauktion!

Skynda dig att lägga ett bud på den underbara 
kattmålning som är utlagd på vår nätauktion 
när du får KKS-bladet i brevlådan. Det är akryl 
på duk, 24 x 30 cm. Annat smått och gott finns 
också. butik.kks.nu/auktioner.

taCk vetlaNda djuRkliNik!
KKS vill tacka Vetlanda Djurklinik för ett 
mycket gott samarbete under 2016! Utan 
deras stora generositet och hjälpsamhet 
hade vi haft svårt att driva vårt omplace-
ringsarbete av hemlösa katter i Jönköpings 
län. Djurkliniken har stöttat genom kraf-
tiga rabatter på vaccineringar, kastrationer, 
id-märkning och operativa ingrepp. Vi vill 
även lovorda kvalitén på deras arbete från 
lämning till hämtning.

Denna vackra kattmålning har konstnären Jenny 
Svensson skänkt till KKS.

NyHeteR i webbutikeN till jul
Leta julklappar i vår webbutik – till dig själv 
eller andra! butik.kks.nu

kks i två Nya böCkeR
”Oss kattvänner emellan” 
är en alldeles färsk bok av 
susanne axell (”Fråga dok-
torn”) och susanne Hellman 
Holmström (kattpsykolog) 
där angelica wendels arbete 
i KKS beskrivs på en helsida.

Före jul kommer en bok med foton från 
Hökamåla Katthotell, som drivs av birgitta 
Carlsson i KKS. julia lindemalm som nyligen 
fick ett prestigefyllt fotopris har skrivit och 
fotograferat.

testameNte
Du kan skriva testamente för att säkerställa att 
dina tillgångar går till ändamål som är viktiga 
för dig. Om du vill testamentera till Kattkom-
mando Syd, skriv organisationsnumret 80 
24 36-6349. För mer information, kontakta 
birgitta Carlsson, ekonomiskt ansvarig i 
Kattkommando Syd, 070-412 90 68 eller maila 
birgitta@kks.nu.

sms-gåvoR
Du kan sms:a din gåva till 724 56.
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. Insamlingar hittar du på vår Facebook 
eller hemsidan kks.nu.

ViggoHilda

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 = 124:-
2 almanackor + porto = 236:-
20 julkort + porto = 91:-
1 almanacka + 20 julkort + porto = 211:-
välkommen med din beställning!

1

2

3

4



aktiviteteR

God Jul tillönskas alla kattvänner! Ni gör skillnad.

Här hittar du 
katthem och kontaktpersoner
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: Svegards katthus, 
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. 
vetlanda: Sofia Uppman, 070-289 56 85, 
sofia.uppman@hotmail.com. PG 138 39 84-0. 
Swish 123 554 90 27.

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
sekreterare styrelsen: 
Lisbeth Nilsson, lisbeth@kks.nu
webmaster & bitr webmaster:
Carina B och Ann-Margaret S, 
webmaster@kks.nu
facebook-administratörer:
Huvudadministratörer: 
Susanne Cederholm, susanne.c@kks.nu, 
Kathleen Ericsson, kathleen@kks.nu. 
anmälan veterinärvårdsfadder:
Nils Willysson, vetrfadder@kks.nu, 
070-237 12 76
adressregister: 
Susanne Cederholm, adress@kks.nu
stödhemsanmälan: Lisbeth Nilsson, 
stodhem@kks.nu, 0455-221 19
auktion: auktion@kks.nu. 
webbutik: 
Kerstin Hermansson, butiken@kks.nu.
ärenderegister:
Lena Kristiansson (före 2013), 
Christine Karlsson, arende@kks.nu
ärendeansvarig: Birgitta Axelsson, 
birgitta.a@kks.nu, 073-83 11 897

fjälkinge: Almanackor, hund/kattkort, hem-
bakt med mera säljs på Eko Fjälkinge lörd-sönd 
29-30/10 och lörd-sönd 5-6/11.
karlshamn: Almanackor, julkort, hund/katt-
kort med mera säljs på City Gross fredag 4/11.
karlskrona: Bubbetorps julmarknad 3-4/12 
mellan 10 och 17.
kristianstad: Almanackor, hund/kattkort, 
myntamöss med mera säljs på Maxi fredag 
28/10, fredag 11/11, fredag 25/11 och fredag 
2/12.
ljungby: Gå för hemlösa katter. Smålandskat-
ten i samarbete med KKS. 50:-/person. 150:-/
familj. Söndag 30/10, 11-16, på Hotell Terazza. 
Hantverk. Fika. Ansiktsmålning. Lotteri: Många 
fina priser!  

så HäR kaN du Hjälpa kks-katteR
Våra lokalt förankrade KKS-aktiva, en del med 
egna katthem, behöver allt stöd de kan få för 
att klara kostnaderna för katterna som tas om 
hand.

bjuv/kågeröd: Försäkringsfaddrar, 90 kr/
mån eller 1 080 kr/år, och månadsfaddrar till 
valfritt belopp behövs för att klara kostna-
derna för många katter som får hjälp i denna 
region. bg 896-3159. swish 123 389 38 64.

bäckareboda gård, Ramdala: Detta var 
KKS:s första katthem som nu blivit pensionärs-
hem för de katter som inte fick nya hem. De 
behöver veterinärvård, mat och sand. Märk 
”Bäckareboda”.  
pg 76 25 20-5. swish 123 354 66 03.

Hökamåla katthotell, Rödeby: Öppet hus 
sista söndagen varje månad 13-16. Mat, sand 
och gåvor till veterinärvård tas tacksamt emot. 
Välkommen!  
pg 138 39 84-0. swish 123 554 90 27.  
Märk ”Hökamåla”.

kalmar: Kattungar behöver hem. Maila 
annica.w@kks.nu. Gåvor behövs för kastre-
ringar, veterinärbesök. 
bg 5011-5872. swish 123 511 12 73.

kristianstad: Katter matas ute på flera 
ställen i Kristianstad, en del har redan kastre-
rats och släppts tillbaka i sin kända miljö. Fler 
behöver tas in för kastrering. Särskilt kattungar 
får komma vidare till stödhem eller nya hem. 
Kontakta Lena O, 0709-49 48 76. Pengar be-
hövs! pg 76 25 20-5. Märk ”Kristianstad”.

landskrona: Två katter som angelica 
wendel räddade från hemlöshet på semestern 
på Cypern har nu kommit till Sverige. Katthem-
met på plats som lovat ställa upp kom aldrig. 
Många hemlösa katter i västra Skåne räddas 
också, så pengar behövs till kastreringar och 
veterinärvård.  
pg 76 25 32-0. swish 123 667 35 94.

lenas katthem, sölvesborg: Lenas katt-
hem söker månadsfaddrar och försäkrings-
faddrar. Önskar även hjälp med almanacksför-
säljning. Kontakta lena@kks.nu för mer info. 
pg 76 25 20-5. swish 123 354 66 03. 

linus katteria, finja: Katter på katthemmet 
söker nya hem. Maila marita.l@kks.nu. Mat, 
sand och veterinärvård kostar pengar. Gåva 
mottages tacksamt! bg 710-8202.

ljungby/markaryd: Svegards katthus i 
Markaryd hyser många upphittade katter som 
söker nya hem. Kontakta Kikki 0725-19 89 89 
om du vill skaffa katt. Gåvor behövs! 
bg 176-5858. swish 123 354 81 61.

kks malmö/österlen: Katthemmet ger 
äldre katter en fristad där de får stanna livet 
ut. Flera har kroniska sjukdomar eller handi-
kapp. Många är skygga med boende på egna 
premisser. Försäkringsfaddrar saknas till flera 
katter. Kan du hjälpa? 90 kr/mån. 1 080 kr/år. 
Eller bli månadsfadder för foder, sand och spe-
cialfoder till valfritt belopp. Alla bäckar små... 
pg 76 25 26-2. swish 123 412 53 08. 

Remingtons kattlya, löddeköpinge: 
Volontärer, månadsfaddrar och försäkrings-
faddrar sökes. 6 200 kr betalas till Agria 
månatligen, men fler katter behöver försäkras. 
90 kr/mån eller 1080 kr/år betalar du som för-
säkringsfadder till Remington. Välkommen på 
öppet hus sista söndagen varje månad 14-16! 
bg 5024-2213. swish 070 322 70 15.

sölvesborg: birgitta axelsson ansvarar för 
placering av katter i många nya ärenden och 
har äldre stödhemskatter i behov av veterinär-
vård. pg 76 25 30-4. swish 123 228 81 65.

sölvesborgs katthem: Många hemlösa 
skygga katter fångades in i Sölvesborg och 
närområdet i början av Kattkommando Syds 
verksamhet och har fått sin fristad på katthem-
met i Hosaby Björke. De är alla äldre och då blir 
fler sjuka. Skänk en gåva till deras vård! 
pg 76 25 20-5. Märk ”Hosaby”.

kattkommaNdo syd eN av de stöRsta
Kattkommando Syd är en av de livräddningsverksamheter för katter som räddar flest katter 
i Sverige idag. Med 10-talet egna katthem, flera hundra stödhem som är igång samtidigt, en 
del av dem permanenta, och uppåt 700 katter eller fler som får permanenta hem varje år, gör 
vi stor skillnad. 

Eftersom alla katter kastreras, och de flesta tas om hand från hemlöshet, föds det oerhört 
mycket färre katter ute än vad som annars skulle vara fallet. 

30 katter omhändertagna av kks
Ca 30 katter har tagits om hand i ett van-
vårdsärende. De har kastrerats, id-märkts och 
vaccinerats till höga kostnader och avbetal-
ningsplan har fått upprättas. Vi ber om hjälp 
med betalningarna. 
Sätt in din gåva på pg 76 25 20-5 eller swisha 
123 354 66 03. Märk ”Kastreringar”.

kks disktRasa
Köp en eller flera disk-
trasor för att stödja! 
30 kr/st eller fyra för 
100 kr. Beställ via 
lena@kks.nu eller 
0705-49 56 12. 



Rabatt: 10 julkort kostar 45 kr.

                          #                                   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 & gåvor

p Almanacka = 124 kr  

p Almanacka + 20 bland. julkort = 211 kr

Antal...... almanackor = .......... kr

p 4 julkort = 26 kr 

p 10 blandade julkort = 57 kr 

p Örhänge med svart katt = 81 kr

p Kattberlock med rött hjärta = 56 kr

p Kattleksak med mynta á 30 kr+porto 6 kr

    Antal: ……. Avlång …… Kvadratisk

p Skylt Här bor bortskämda katter = 41 kr

p Skylt Vi är stödhem åt KKS = 31 kr

p Skylt Rör inte katten = 16 kr

p Bok om UNNIversum = 111 kr

p Julgåva 

p Gåva Carlie & Måns            

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

p KKS-vän 2017 = 100 kr

p Jag vill bli FADDER och betalar 

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

p Tygkasse KKS logo = 84 kr

 p Naturvit   p Mörkare beige

p Armband KKS-vän

 p Vuxen = 46 kr  p Barn = 31 kr

p Armband KKS FADDER

 p Vuxen = 46 kr p Barn = 31 kr

p Armband Adopt a Cat

 p Vuxen = 46 kr   p Barn = 31 kr

Betala almanacka och julkort till KKS PG 138 39 84-0. Skriv antal almanackor och julkort 
på inbetalningen, se inbetalningskort nedan eller betala via internet.

JULKLaPP tILL KKS!
JULGÅVa
Katterna som får hjälp av KKS är helt beroende av ditt stöd som gåvogivare. Vi är så tack-
samma för alla som stöttar KKS ekonomiskt. Utan er skulle vi inte kunna hjälpa hemlösa 
och avlivningshotade katter.

StÖdmEdLEm = KKS-VÄn
KKS-vän är benämningen för stödmedlem i Kattkommando Syd. Hundralappen du betalar 
för 2017 går direkt till katterna vi räddar livet på. Vi vill gärna ha dig som KKS-vän nästa år!

JULoGRam
Kattvänner du känner kan uppskatta att du ger ekonomiskt stöd till KKS som används till 
veterinärvård, kastreringar, medicin med mera. Många har i dag allt de behöver. Ge ett 
JULOGRAM i julklapp! Du bestämmer summan som sätts in till KKS. Vi skickar julogrammet 
till dig. Slå in i juligt presentpapper och ge bort som julklapp.

GRatIS JULKLaPP tILL KKS!
Det är gratis för dig att bli medlem i Sponsorhuset som har över 500 nätbutiker anslutna. 
Bara genom att anmäla dig får KKS en slant och varje gång du handlar (vilket inte är ett 
krav) går en viss procent till KKS. Viktiga pengar för KKS. Du kan även delta i undersök-
ningar och KKS får pengar. Tveka inte att anmäla dig, och för dig som redan handlar via 
nätet blir det dubbel vinst. 

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

Karlskrona julen 2016

 (priser inkl porto)

Läs mer på nästa sida!

Köp almanacka med kattnamnsdagar och julkort!



BLI FaddER oCH BEtaLa VaLFRI mÅnadSGÅVa
Som FADDER ger du KKS ekonomisk stabilitet. Tack vare faddrarna vet vi att en viss summa 
kommer in på kontot i slutet på varje månad. Vi kan planera och ha is i magen när katter sam-
tidigt blir sjuka, andra katter ska kastreras, och ytterligare katter fångas in som måste direkt 
till veterinär.
Att vara FADDER innebär att du betalar valfri summa varje månad. Du kan anmäla dig genom 
att sätta in din första gåva på inbetalningskortet eller betala via internet. Märk då ”Ny fadder”.
Du som blir FADDER får mer information via brev och du hälsas välkommen på hemsidan 
kks.nu. Där finns mer information om fadderskap.
Ett stort TACK till dig som redan är FADDER! GOD JUL.
Betala FADDERGÅVA till PG 138 39 84-0 eller swisha till 123 554 90 27.

JULKLaPPStIPS mEd KKS LoGo
HandGJoRda aRmBand
De nya populära resårarmbanden tillverkas exklusivt för KKS av två medarbetare, mor och 
dotter. Tre texter att välja mellan: KKS-vän, svarta pärlor för vuxna och svart med röda hjärtan 
för barn. KKS FADDER, blå pärlor för vuxna och röda för barn. Adopt a cat (utan KKS-logon), lila 
för vuxna och grönt för barn. Fler texter och färger hittar du i vår webbutik, butik.kks.nu.
KKS-pris: Vuxen 40 kr + porto 6 kr. Barn 25 kr + porto 6 kr.

tyGKaSSE I tVÅ FÄRGER
Handsydd tygkasse, exklusivt tillverkad för KKS, i naturvit, tvättad bomull finns nu också i 
mörkare beige. KKS-logon i svart. Krymper inte.
KKS-pris: 60 kr + porto 24 kr

SKyLt: VI ÄR StÖdHEm Åt KKS
Laminerad skylt att placera på valfritt ställe. 
KKS-pris: 25 kr + porto 6 kr

SmyCKEn ÄR VÄL FInt tILL JUL
KattÖRHÄnGEn
Visa att du är kattvän! Snygga nickelfria örhängen med svart katt tillverkade enbart för KKS. 
Julklapp till dig själv? Eller ge bort till annan kattvän.
KKS-pris: 75 kr + porto 6 kr

KattBERLoCK mEd RÖtt HJÄRta
Söt berlock med rött hjärta, tillverkade av samma medarbetare som gjort kattörhängena. 
KKS-pris: 50 kr + porto 6 kr

JULKLaPP tILL KattEn
KattmyntaLEKSaK
Katterna vill också ha julklappar. Köp en avlång eller kvadratisk leksak i jeanstyg fylld med 
kattmynta så blir katten glad! 
KKS-pris: 30 kr + porto 6 kr 

KattSKyLtaR
HÄR BoR BoRtSKÄmda KattER
Laminerade skyltar med två motiv: Här bor bortskämda katter och Rör inte katten. 
KKS-pris: 35 kr + porto 6 kr för Här bor bortskämda katter. Rea! 10 kr + porto 6 kr för 
Rör inte katten.

LÄSnInG tILL JUL
KattBoK mEd FIna ILLUStRatIonER
Unni var hemlös och togs om hand av äldre kvinna som inte hann kastrera henne innan hon 
dog. Då fick Unni flytta till sonen där hon födde ungar. marie Åkerlund har gjort de fina il-
lustrationerna. Eva Ullerud som upplåtit sitt hem åt flera hemlösa katter via KKS och torsten 
Larsson har skrivit texterna. UNNIversum heter denna bok för alla åldrar (Safaro förlag 2016).
KKS-pris: 75 kr + porto 36 kr
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