
Röde Max är en av de 
många katter som fick 
permanenta hem under 
2016. Hans högdräk-
tiga mamma matades 
i Kivik. Hon födde sina 
ungar i Lenas katthem i 
Sölvesborg. Max bor nu 
i Skurup.

Greta var hemlös i Ekeby utanför Helsing-
borg. Hon var vuxen, ålder okänd. Efter att 
ha vilat ut i stödhem fick Greta permanent 
boende i Mörrum förra året.

Swisha VÅRGÅVA till 123 554 90 27. Eller sätt in på pg 138 39 84-0. 
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Katterna tackar dig som hjälper

vad kostade det 2016?
• KKS kastrerade katter för 283 634 kr.
• Katter vaccinerades för 263 706 kr.
• Veterinärvården kostade 2 451 974 kr.
• Mediciner, inkl avmaskning, lopp- och 

lössmedel, kostade 126 745 kr.
• Mat till katterna kostade 523 250 kr.
• Specialfoder gick till 71 872 kr. 

Tusen katter i stödhem och på 
katthemmen

• Över 700 nya ärenden registrerades 
under 2016.

• Drygt 600 katter fick permanenta hem.
• En hund, en kalkon och tre hamstrar fick 

permanenta hem.
• Ungefär 195 katter bor på våra elva 

katthem varav två är minikatthem.
• Över 700 katter vistades i stödhem 

under året samt två kaniner.
• 75 katter bor i permanenta stödhem, 

varav två Fiv-positiva i samma stödhem.
• 8 kattkolonier i Kristianstad matades 

regelbundet. Katter matades också på 
Öland, i Kalmar-området, Karlskrona 
kommun, på Österlen, Malmö med flera 
orter. 

• Uppåt 100 katter matas regelbundet i 
TNR-M-projekt. Hemlösa, skygga katter, 
som KKS har kastrerat och id-märkt och 
släppt tillbaka i sin kända miljö. 

Följ katternas öden dagligen!

www.facebook.com/

kattkommandosyd

Vi är många som hjälper katter i nöd. 
Var och en utgör en betydelsefull länk 
i kedjan för att en katt ska få hjälp och 
räddas till livet med ett kärleksfullt 
permanent hem i sikte. 

Vi ska alla vara stolta över den 
barmhärtighetsgärning vi utför när vi 
matar en hemlös katt, öppnar vårt hem 
för behövande katter, skänker pengar 
så att sjuka och skadade katter kan få 
veterinärvård och bidrar till att katter 
kastreras för att undvika att ännu 
fler oönskade föds.

Du som hjälper till på något sätt är 
oumbärlig för att Kattkommando 
Syd ska kunna ta hand om så många 
katter som vi gör och kunna ingripa 
för att rädda katter från avlivning.

Var stolt över vad just du bidragit 
med för att hjälpa behövande katter! 
Du står upp för de svaga i människans 
samhälle.

Birgitta Carlsson 

MåNGA KATTER HjäLpTA 2016
Anmälningar om hemlösa katter duggade 
tätt förra året. I flera fall hann vi rädda kat-
terna innan anmälan till polis eller läns-
styrelse skedde. För skygga katter innebär 
detta en dödsdom och även friska, tama 
katter avlivas efter beslut av länsstyrelse eller 
polismyndighet. Så bräckligt är skyddet för 
katter i Sverige.

Därför spelar Kattkommando Syd och 
andra katthjälpsorganisationer så stor roll för 
att säkerställa hemlösa och även avlivnings-
hotade familjekatters rätt till sina egna liv.

Sedan starten i april 2000 i Karlskrona 
har Kattkommando Syds insatser gjort stor 
skillnad för utsatta katter, främst i Blekinge, 
Skåne, Kalmar, på Öland och i Kronobergs 
län. Vi har även hjälpt katter på andra orter, 
bland annat i Göteborg, Stockholm och 
Norrköping. Katter har fått nya hem från 
sydligaste Sverige och ända upp till Uppsala. 
Några enstaka katter har flyttat längre norrut 
än så.

Eftersom vi systematiskt fångat in och 
kastrerat hemlösa katter i kattkolonier har 
antalet hemlösa minskat. ”återväxten” är inte 
lika stor då vi ringat in kattkolonier på många 
orter. Och framför allt har tusentals och åter 
tusentals kattungar inte fötts till liv i misär. 

Vi har redan 140 nya ärenden anmälda un-
der 2017 och arbetar fortfarande med många 
som inte är slutförda från 2016.  



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

Bastian vill gärna ha en fadder!

Trulls bär uppblåsbar krage för att undvika att han
ska klia upp blodiga sår på halsen. Kan vara allergi.

Bli försäkringsfadder!
Flera av Kattkommando Syds katthem har kat-
ter försäkrade, men söker försäkringsfaddrar 
för att kunna försäkra fler. 

Remingtons kattlya i Löddeköpinge har 
trots försäkringskostnader på 7 050 kr/ månad 
inte kunnat försäkra alla katter som bor på 
katthemmet eller i något av stödhemmen. 25 
försäkringsfaddrar betalar 2 250 kr/månad, 
men det behövs fler försäkringsfaddrar (FF 
som vi kallar dem) för att klara kostnaden.

Månsen blev akut sjuk förra sommaren och 
inlagd på djursjukhus. Axel och ytterligare 
några oförsäkrade katter har fått vård på 
djursjukhus senaste halvåret och åstadkommit 
stora hål i kassan.

KKS har inte råd att försäkra alla katter och 
vädjar därför till dig att hjälpa till. Det blir 
mycket lägre kostnader för KKS om katten blir 
sjuk. 

På Malmö/Österlens katthem bor 30 katter 
och i närheten matas sju katter som kastrerats 
och släppts ut igen i sin kända miljö. Dess-
utom finns 30 katter i stödhem. Det blir dryga 
matkostnader. Som matfadder som betalar 
valfri summa varje månad hjälper du till så att 
katterna får mat.

Lenas katthem
på grund av sjukdom och stundande operation
kommer jag inte att kunna stå på marknader i
sommar för att dra in pengar till katterna. Det
blir tidigast i höst. Därför ber jag om gåvor
till Lenas katthem, eftersom kostnaderna är
oförändrade.

jag vill också passa på att säga TACK till 
både nya och gamla gåvogivare. Era gåvor gör 
skillnad! Tillsammans räddar vi liv.
Lena Kristiansson

Fadder till katt du väljer själv
Bäckareboda katthem utanför Karlskrona var 
Kattkommando Syds allra första katthem. Det 
startades för 16 år sedan, men har på senare år 
enbart varit pensionärskatthem för de katter 
som inte fått permanenta hem. Nu är det bara 
två kvar efter att övriga fallit för åldersstrecket.

Förra året fick därför flera katter som var 
avlivningshotade en fristad där. Katterna 
hade olika sjukdomar och det har därför blivit 
väldigt kostsamt.

Bastian har bara i år varit hos veterinär för 
18 855 kr. Han har svårt att gå på grund av 
patellluxation och ska opereras. Baghera har 
haft blödningar i bägge ögonen och har kostat 
2 514 kr. Auto, Skojaren och Max har fått 
hjälp med sina tänder för 12 921 kr. Fiona har 
varit hos veterinär för njursvikt till en kostnad 
av1 944 kr. Kaninkatten har kostat 635 kr.

Vi söker nu faddrar till de nio katterna på 
katthemmet. Kontakta lena@kks.nu eller ring 
0705-49 56 12 för val av katt.

15 katter kastrerade
KKS Kalmar kastrerade nyligen 15 katter i 
Ljungbyholmstrakten för att sätta stopp för 
fler kattungar. I flera år har kattungar hittats 
eller hämtats där.

Totalt 15 katter fångades in och kastrerades 
under två helger med hjälp av en fantastisk 
veterinär som inte var klar förrän två på natten 
ena gången! Många av katterna var tyvärr i 
sådant skick att olika problem måste åtgärdas, 
exempelvis tänder, så kastreringarna var den 
lilla biten.

projektet kunde genomföras tack vare lån 
från en annan förening. Kostnaden blev 10 000 
kr (mycket billigt för allt som gjordes) och det 
är 6 000 kr kvar att betala.

KKS Kalmar tar tacksamt emot hjälp till 
skulden.

Det kostar 90 kr/månad och 1 080 kr/helår. 
Du kan anmäla dig som försäkringsfadder till 
någon av katterna som Remingtons kattlya 
har ansvar för genom att betala via inbetal-
ningskortet som medföljer KKS-bladet. Eller 
sätt in på bg 5024-2213 eller swisha 070 
322 70 15. Märk ”FF”. 

Du får information om vilken katt som blir 
försäkrad.

HjäLp oSS KASTReRA!
Kastrering är nödvändigt för att minska 
antalet oönskade katter som ofta far mycket 
illa. Sätt in din gåva på bg 5011-5872 eller 
swisha 123 511 12 73. Märk ”Kastreringar”. 

Sätt in din faddergåva på pg 76 25 20-5 eller 
swisha 123 354 66 03. Märk ”BB”. Vi tar också 
gärna emot gåvor till de stora veterinärräk-
ningarna!

Sätt in valfritt belopp varje månad till 
pg 76 25 30-4 eller swisha 123 228 81 65. 
Märk ”Månadsfadder”. Om du vill kan du 
anmäla dig till birgitta.a@kks.nu eller ring 
073-83 11 897.

Sätt in valfritt belopp varje månad till
pg 76 25 26-2 eller swisha 123 412 53 08.
Märk ”Matfadder”.

GåvoR BeHövS TiLL LeNAS KATT HeM
För att bli FADDER och skänka via sms eller 
swish går det bra att kontakta Lena via 
lena@kks.nu eller ringa 0705-49 56 12. Du 
kan också sätta in en gåva direkt på pg 76 
25 20-5 eller swisha 123 354 66 03.

Långhårig och hemlös är ingen bra kombination!

En av katterna som bor i stödhem.

En av de kastrerade katterna som släppts tillbaka.

DiTT STöD GöR SKiLLNAD Bli månadsfadder!
Gåvor som kommer in varje månad ger stabi-
litet. Birgitta Axelsson i Sölvesborg ansvarar 
för många katter i stödhem och arbetar med 
inkommande ärenden i KKS. Flera katter bor 
länge i stödhem, ibland hela livet. De kan vara 
svårplacerade därför att de är skygga, behöver 
medicineras för olika sjukdomar eller är gamla.

Sjuka och gamla katter behöver ofta vete-
rinärvård och medicin, så det blir kostsamt. 
Ibland får stödhem som lägger ut pengar för 
veterinärvård vänta länge på att få pengar 
tillbaka. 

Malmö/Österlens 67 katter söker matfaddrar!



Katter söker hem
Katter som söker hem hittar du på Kattkom-
mando Syds hemsida, kks.nu. Katter som akut 
behöver placering läggs ut på vår Facebook, 
www.facebook.com/kattkommandosyd, 
och på förmedlarnas egna Facebook-sidor.

Här är några katter som söker trygghet i 
permanent hem. 

Banankatten är sugen på permanent hem.

Banankatten, som nu bor i stödhem i Karls-
krona, söker eget hem. Han är född 2014.

  
Fina Lilja söker hem.

Försiktiga Lilja vill hitta rätt hem som har 
tålamod att vänta tills hon känner sig trygg i 
ny miljö. Lilja är född 2011 och finns i stödhem 
i Karlskrona.

Kontakta Lena K, lena@kks.nu, eller ring 
0705-49 56 12 för att boka besök.

Alice söker akut nytt hem.

på grund av barnallergi har familjen tvingats 
ta steget att flytta sina katter. Nellie har redan 
flyttat till permanent hem, men Alice är kvar 
och behöver ett nytt hem ganska omgående. 
Hon finns utanför Eslöv. 

Kontakta birgitta@kks.nu eller ring 070-
412 90 68 för mer information om trevliga 
Alice.

Signe tros vara ca fem år gammal.

Mamma Signe fångades i fälla med sina fyra 
ungar för två år sedan. Kattungarna flyttade 
snart till permanenta hem. Signe var skygg och 
har bott i stödhem i ängelholm sedan dess. 
Hon fungerar bra med andra katter, är väldigt 
snäll och låter sig klappas försiktigt. 

Alice är redo att flytta till permanent hem.

Två kattungar hittades ute med sin mamma 
när ungarna bara var några dagar gamla. 
Hund- och kattvana Alice är nu snart tre år och 
vill gärna flytta till permanent hem. Hon bor i 
stödhem i Kågeröd.

Kontakta Therese W, therese.w@kks.nu, 
för mer information och besök. 

Bli FADDER! Valfri summa varje månad till pg 138 39 84-0 eller swisha 123 554 90 27. Märk ”Fadder”.

Lycka är… en räddad katt
Lilla Lycke dök upp på en gård i Hamneda 
söder om Ljungby 27 januari i år. Hon åt ur 
matskålen som tillhörde familjens katt. Dan 
därpå var hon borta. KKS Ljungby hade kon-
taktats men hann inte hämta henne. Dryga två 
veckor senare satt en katt och jamade ynkligt 
på trappan till en gård en kilometer bort. Det 
var den försvunna kattungen som fick namnet 
Lycke (= lycka). Var hon varit och hur hon klarat 
sig under dessa kalla och snöslaskiga dagar är 
frågan.

Lycke hade två djupa rejäla sår, ett under 
hakan och ett på bakre benet. Hon var väldigt 
mager när hon togs om hand (hon slukar mat) 
och hade öronskabb. Nu har Lycke ökat i vikt 
och varit hos veterinär. Där upptäcktes dåliga 
tänder som måste opereras, men först när hon 
är i bättre skick.

Lycke bor i stödhem, har visat sig vara 
väldigt tillgiven, släpper inte stödmatte med 
blicken. Åldern uppskattas till 3-4 månader.

Lizzy klarade sig!
Snälla och busiga Lizzy blev akut sjuk på en 
helg och fördes i ilfart till Malmö djursjukhus. 
Lizzy var inte försäkrad och djursjukhusen är 
mycket dyra, men nöden har ingen lag när en 
katt insjuknar på en helg.

Lizzy repade sig som väl var efter blodtrans-
fusion och fick åka hem till sitt stödhem två 
dygn senare. Hon har nu varit på återbesök. 
Alla värden har blivit bättre. När Lizzy kom hem 
hade stödhemmet semester och Lizzy var så 
pigg att det blev mycket lek och stoj (Lizzy tror 
att stödhemmet fortfarande har semester…).

Tack vare att snälla gåvogivare skänkt 
pengar till Lizzy och att KKS Bjuv/Kågeröd 
hade tillräckligt med pengar på sitt konto samt 
med visst tillskott från Kattkommando Syds 
huvudkonto har vi kunnat betala ca 20 000 kr 
av en totalkostnad på 36 000 kr. Det återstår 
16 000 kr.

Vi är tacksamma om du kan bidra med en 
gåva till Lizzy.

pAScAL SKA opeReRA BäGGe BeNeN
Hjälp oss göra pascal smärtfri så att han 
kan springa och hoppa. Vi behöver få ihop 
ca 25 000 kr till Pascals operation av bägge 
benen på grund av patellaluxation. 
Sätt in din gåva på pg 76 25 20-5 eller 
swisha 123 354 66 03. Märk ”Pascal”.  

Pascal behöver operereras för att bli smärtfri.

Lizzy är pigg och leksugen.

Lycke hade tur och räddades till livet.

GåvA TiLL Lizzy
Du kan sätta in din gåva till Lizzys veterinär-
faktura direkt på inbetalningskortet som 
medföljer KKS-bladet. pg 138 39 84-0 eller 
swisha 123 554 90 27. Märk ”Lizzy”.  

HjäLp LycKe BeTALA TANDRäKNiNGeN
Ge gärna en gåva till KKS Ljungby för Lyckes 
kommande veterinärvårdskostnader.
Bg 176-5858 eller swisha 123 354 81 61. 
Märk ”Lycke”.  



KKS-BANDeT MeD 
TASSAvTRycK
Besök Kattkommando 
Syds webbutik och se 
vad vi har att erbjuda. 
Kanske present till 
person som fyller år? 
Nytt är KKS-bandet med 
tassavtryck att fästa på 
rockslaget. Det kan även 
beställas via inbetal-
ningskortet i bilagan. 
butik.kks.nu. 

Nyhet!

Buda på vår nätauktion!
Konstnären jenny Svensson i Brömsebro har 
skänkt en ny tavla till Kattkommando Syd.  Den 
smidiga svarta katten är målad på akryl, 35 x 
25 cm.

Lägg ditt bud nu! butik.kks.nu/auktioner. 
även andra saker auktioneras ut för att få in 
pengar till veterinärvård. 

Kattmålning på auktion.

Leia trivs med katterna
Kattkommando Syds förmedlare Angelica 
Wendel fick en flicka i mars. Hon är döpt till 
Leia. Lilla Leia presenterades genast hon kom 
hem för Angelicas tolv katter. Och de trivs 
ihop!

KKS Landskrona som Angelica leder har 
tilldelats 50 000 kr av kommunen för att akut 
kunna ta emot hemlösa katter och bygga ut 
sitt katthem i Svalöv. Som väl är har kom-
munens jägare ringt KKS istället för att avliva 
infångade katter. 

Det finns många hemlösa i just Landskrona 
med omnejd. Särskilt i flera koloniområden har 
KKS tagit hand om ett stort antal katter under 
åren och är på god väg att minska antalet 
kattungar som föds ute. 

KKS Landskrona har Facebook-gruppen 
Hemlösa katter i Skåne. I året Runt nr 16 finns 
ett reportage om Angelicas kattarbete. 

Leia några veckor gammal med kattsällskap.

aktiviteter

Du som hjälper KKS hjälpa katter är guld värd! 

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.  Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Hemlösa katter Syd – KKS.
Finja: Linus katteria, 0706-88 52 23, 
marita.l@kks.nu, BG 710-8202.  Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Linus katteria.
Kalmar: KKS Kalmar, annica.w@kks.nu, 
BG 5011-5872. Swish 123 511 12 73. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Hemlösa katter i Kalmar.
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.  Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Hemlösa katter i Skåne
Ljungby/Markaryd: Svegards katthus, 
0725-19 89 89, smalandskatten@kks.nu,
BG 176-5858. Swish 123 354 81 61. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Smålandskatten.
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. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Remingtons kattlya.
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.

Färjestaden: Storloppis Hasselstigens sam-
lingslokal lördag 13 maj 10-16.
Karlshamn: Östersjöfestivalen 20-22 juli.
Karlskrona: Öppet hus ny lokal, Intagsvägen 
3, lördag 6 maj 10-15. Vårmarknad Stortorget 
lördag 27 maj 10-16. Rödebydagen lördag 3 
juni 10-15. Lövmarknaden torsdag 22 juni 8-21. 
Loppis Hoglands park juli-augusti. Höstmark-
nad Stortorget lördag 26 augusti 10-16. jacobi 
marknad Lyckeby lördag 9 september 9-16.
Landskrona: Landskronakarnevalen torsdag-
lördag 27-29 juli. Volontärer behövs för att 
skramla med bössor!
Ljungby: Toftaholms herrgård lördag 29 april. 
Bonden i stan lördag 26 augusti.  
Markaryd: Vårmarknad lördag 27 maj.
Strömsnäsbruk: Strömsnäsfestivalen lördag 
26 augusti.

oLiKA FuNKTioNeR i KKS
Adressregister: 
Susanne Cederholm, adress@kks.nu
Anmälan veterinärvårdsfadder:
Nils Willysson, vetrfadder@kks.nu, 
070-237 12 76 
Auktion: auktion@kks.nu. 
Facebook-administratörer:
Huvudadministratörer: 
Susanne Cederholm, susanne.c@kks.nu, 
Kathleen Ericsson, kathleen@kks.nu. 
Revisor: Nils Willysson, nils.w@kks.nu 
Styrelsen:
Ordförande: Vakant. Ekonomiansvarig: Birgitta 
Carlsson, birgitta@kks.nu. Insamlingsansva-
rig: Susanne Cederholm, susanne.c@kks.nu. 
Sekreterare: Lisbeth Nilsson, lisbeth@kks.nu. 
Stödhemsanmälan: Lisbeth Nilsson, 
stodhem@kks.nu, 0455-221 19
Webbutik: 
Kerstin Hermansson, butiken@kks.nu.
Webmaster & bitr webmaster:
Carina B och Ann-Margaret S, 
webmaster@kks.nu
ärendeansvarig: Birgitta Axelsson, 
birgitta.a@kks.nu, 073-83 11 897
ärenderegister:
Lena Kristiansson (före 2013), 
Christine Karlsson, arende@kks.nu

KKS KANSLi i KARLSKRoNA
Intagsvägen 3 A (mittemot Dynapac). 0733-
38 04 06, susanne.c@kks.nu. Öppet: Månd-
fred 10-16. Om obemannat, lämna kattmat, 
sand, loppissaker eller meddelande utanför 
dörren en trappa upp. Vi bjuder på kaffe! 
Försäljning KKS-varor & loppis. välkommen 
på öppet hus lördag 6 maj 10-15. 

BLi FADDeR MeD AuToMATiSK 
öveRFöRiNG 
Faddrar som sätter in valfri summa varje 
månad betyder trygghet för Kattkommando 
Syd. Du kan föra över en summa automatiskt 
via din bank. Välj att föra över till något av 
våra bankkonton.
Swedbank 8169-5 973 504 722-8. 
Nordea 1494 43 05 346.

Meddela gärna namn och adress till fad-
der@kks.nu eller ring 070-412 90 68.
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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

Intagsvägen 3
371 46 Karlskrona

… Scarf = 182 kr
 p Rosa p Ljusblå p Beige p Blå  
... Katthalsband = 182 kr
p Knapp = 27 kr 
    p Nr 1  p Nr 2  p Nr 3  p Nr 4
… KKS-bandet med tassavtryck = 37 kr
… Silverbandet = 37 kr
p  Kattleksak med mynta = 30 kr
    … Avlång        ...Kvadratisk
p  Tygkasse KKS-logga = 84 kr
 p  Naturvit  p Mörkare beige
p Blandade vykort med KKS-katter
 p 10 st = 59 kr p 20 st = 113 kr
p  Skylt: Här bor busiga katter = 42 kr
 p  Grön p  Rosa p  Blå p  Gul

p Vårgåva         
p Gåva LIZZY
p Jag vill bli Månadsfadder åt 
    Sölvesborgskatter
p Jag vill bli Matfadder åt 
    Malmö/Österlens katthem
p Jag vill bli FÖRSÄKRINGSFADDER 
    till katt på Remingtons kattlya
    p Månad = 90 kr    p År = 1 080 kr
p Jag vill bli FADDER och betalar 
     ....................... kr varje månad.
p KKS-vän 2017 = 100 kr
p  Kattägarkort = 32 kr
 p  Blå p  Rosa p  Gul p  Beigep

Karlskrona våren 2017

 Alla priser inkl porto

Läs mer på nästa sida!

Scarf med katter  
90 x 18 cm, bomull
Rosa/Ljusblå/Beige/Blå

Knapp   
37 mm diameter 
Foton på räddade KKS-katter

Halsband med katt-
hänge i kristall
35 x 19 mm, kedja 45 cm

KKS-bandet 2017 
med tassavtryck
 
Silverbandet 
Silverbandet för katthjälp 
lanserade KKS för flera år 
sedan. 

tygkasse KKS-logga
39 x 81 x 41 cm
Naturvit/Mörkare beige

Kattägarkort
Vem tar hand om din katt 
om något händer dig? En 
enkel säkerhetsåtgärd för 
varje kattägare är att ha 
detta kort i plånboken. 
Blå/Rosa/Gul/Beige

Laminerad skylt 
”Här bor busiga katter”
Grön/Rosa/Blå/Gul

Leksak med kattmynta 
Avlång/Kvadratisk 

Handla i webbutiken
Fler varor finns i Kattkommando Syds webbutik, butik.kks.nu. Betalning även med kort. 

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!Nyhet!

182:-/st 27:-/st

37:-/st

84:-/st30:-/st
32:-/st

42:-/st

182:-/st

Vårshoppa
för hemlösa katter!



Kattkommando syd önskar 
alla kattvänner 

en riktigt trevlig sommar!

Vykort med KKS-katter
10 blandade vykort  59 kr
20 blandade vykort 113 kr
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