
Ozzy har varit i stödhem i några år och haft 
återkommande urinvägsinfektioner. Han blev 
riktigt dålig igen i september och lades in akut 
på Malmö djursjukhus. Denna gång var det 
inte urinvägarna utan andra svåra symptom. 
Trots intensivbehandling blev Ozzy snabbt 
sämre. Det fanns inget alternativ än att låta 
denna älskade katt somna in.

Ozzy var oförsäkrad. Fakturan gick på 
23 189 kr.

 En av Kattkommando Syds grundprinciper 
är att varje katt ska ges adekvat vård. Ingen 
katt avlivas av ekonomiska skäl utan endast 
när det står klart att livet inte går att rädda. Det 
är svåra överväganden, men om diagnosen 
visar på mycket dåliga värden eller obotlig 
sjukdom, och katten inte repar sig trots be-
handling, är detta en stark vägledning för att 
kunna fatta rätt beslut. 

En annan katt som fått intensivvård i höst 
och inte heller klarat sig är Tommy. Han var 
däremot försäkrad varför Kattkommando Syds 
kostnad blev 9 863 kr. Försäkringsbolaget 
betalade 38 525 kr. Tack vare generösa gåvo- 
givare kunde halva Kattkommando Syds kost-
nad täckas av öronmärkta gåvor. 

Kattkommando Syd gör nu en satsning på att 
alla katter som vi ansvarar för ska försäkras. 

Om och när katten flyttar till permanent 
hem får ny ägare ta över försäkringen. Vi vill 
slippa stora, plötsliga kostnader för katter som 
blir sjuka och som gör att vår ekonomi åker 
berg-och-dalbana.

Försäkringsfaddrarnas och veterinärvårds-
faddrarnas stöd har betytt mycket – som i 
Tommy-fallet. 

Du kan hjälpa katterna genom att bli 
försäkringsfadder. Om vi slipper stora utlägg 
för enskilda katter blir det pengar över till att 
hjälpa fler katter ur hemlöshet.

Ge Kattkommando Syd en julklapp ge-
nom att bli försäkringsfadder!
Birgitta Carlsson

OLIKA TYPER AV FADDRAR
Man kan bli antingen försäkringsfadder (FF) 
eller veterinärvårdsfadder (VF) för att försäkra 
KKS-katter. Ett tredje lågprisalternativ är If-
fadder, men avgiften har höjts så vi söker inte 
fler If-faddrar för tillfället (aktuella If-faddrar 
kvarstår dock).

Försäkringsfadders katt är försäkrad i ett 
försäkringsbolag, vanligen Agria, medan vete-
rinärvårdsfaddrarnas avgifter förvaltas av KKS 
och används till veterinärvård för katter som 
har VF. Det innebär att pengarna går oavkortat 
till veterinärvård, medan försäkring i försäk-
ringsbolag omfattar självrisk och procent på 
totalbeloppet utöver självrisken.

Men båda varianterna har för- och nackde-
lar. Därför satsar vi nu särskilt på FF för att så 
många katter som möjligt ska försäkras. Om 
katten är mycket sjuk och inlagd på djursjuk-
hus springer kostnaden snabbt iväg och kan 
åstadkomma ett stort hål i veterinärvårds-
fadderkontot. I de fallen är det bättre med 
försäkringsbolag. 

Din julklapp till KKS hjälper hemlösa katter. PG 138 39 84-0. Swish 123 554 90 27.
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Nu satsar vi på att försäkra KKS-katterna!

Det kostar 90 kr/mån eller 1 080 kr/år att bli 
försäkringsfadder. Vi väljer katt åt dig. Sätt in 
din julklapp på inbetalningskortet i bilagan 
eller direkt på pg 138 39 84-0. Märk ”Ny FF”. 

REMINGTONS KATTLYA SÖKER FF
Sex fiv-positiva och en felv-positiv katt 
saknar FF och ytterligare försäkrade katter 
behöver FF för att minska Remingtons för-
säkringskostnader. Sätt in din julklapp på bg 
5024-2213. Märk ”Ny FF”.  

VETERINÄRVÅRDSFADDER
Om du vill bli ny veterinärvårdsfadder, sätter 
du in 90 kr/mån eller 1 080 kr för ett år på pg 
138 39 84-0. Märk ”Ny VF”. 

Du får ett diplom med information om 
vilken katt som du är fadder åt.  

Andy söker permanent hem och försäkringsfadder. Vill 
du vill bli FF till Andy eller några av de andra katterna 
i Bjuv/Kågeröd, sätt in julklappen på bg 896-3159, 
märk ”Ny FF”.

Sofia på Malmö/Österlens katthem.
Vill du bli FF till någon av katterna på detta katthem, 
sätt in julklappen på pg 76 25 26-2. Märk ”Ny FF”. 

Kim är en av de yngsta i en stor koloni i Råå som räd-
dats till livet av KKS. Många kattungar söker FF. Om du 
vill försäkra katter hos KKS Landskrona, sätt in avgiften 
på pg 76 25 32-0. Märk ”FF” .

Olga 7 år bor i stödhem med Fiffi i Västra Frölunda. 
Båda söker FF. Om du vill ge din julklapp till KKS Sölves-
borg, sätt in på pg 76 25 30-4. Märk ”Ny FF”.

VI SÖKER FÖRSÄKRINGSFADDRAR!

Hemlösa katter i Skåne

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



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

Banankatten på Bäckareboda katthem behöver 
besöka veterinär för sina tänder.. 

Svante är nu en frisk och glad katt. 

Nisse vars husse flyttat till boende har fått nytt hem där 
han mår som en prins med mycket kärlek och gos.

Kontakta lena@kks.nu eller ring 0705-49 
56 12 om du kan erbjuda Lillan det hem hon 
behöver.

Kontakta Lena, 0705-49 56 12, eller maila 
lena@kks.nu om du är intresserad av att ta 
hand om Svante.

Lillan söker lugnt hem. 

Greta bara längtar efter ett permanent hem. 

Nytt hem akut till Lillan
Lillan är fem år och behöver flytta från sitt 
hem i Ljungby för att slippa vara på helspänn 
hela tiden. Hon behöver ett lugnt hem utan 
småbarn, hundar och andra katter som stressar 
henne. 

Spinnmaskinen Greta söker hem
Var finns du som vill öppna ditt hem för sociala 
Greta som bara vill gosa och ligga i knäet? 

Greta har varit synlig i Båstad i ett års tid. 
Mataren kontaktade KKS, Greta fångades in 
och visade sig vara id-märkt! Ägaren spårades. 
Gretas matte hade separerat och Stina som 
hon då hette fick vara kvar på gården, som hon 
försvunnit ifrån. Ägaren vill först hämta henne, 
men gick sedan inte att nå.

Kanske det berodde på att Greta behandlats 
av veterinär för en bitskada vid svansroten. 
Hon vaccinerades också. När KKS tar hand om 
en katt med ägare förväntar vi oss att ägaren 
ska betala eventuella veterinärvårdskostnader. 

Så Greta fick stanna i sitt tillfälliga stödhem 
där hon bara har ett litet utrymme i källaren 
till förfogande. Stödparet önskar av hela sitt 
hjärta att hon snart ska få ett eget hem.

Greta älskar människor, men ska kanske vara 
ensamkatt. 

Klappar ditt  för mig? undrar Greta.

Banankattens tänder
Många katter har tandproblem, oklart varför. 
Flertalet katter både på Bäckareboda katthem 
och Lenas katthem har haft problem med in-
flammerat tandkött, tandsten eller lösa tänder. 
De flesta försäkringsbolag ger inte ersättning 
även om katten är försäkrad. Och det är dyrt 
med kattandvård! 

Många katter placerade
Nisse, 10 år, som plötsligt blev hemlös när 
husse kom in på äldreboende är bara en av 
många katter KKS har hjälpt till nya hem. 

TANDVÅRDSGÅVA
Hjälp Emilia och Isabelle att gå till tandläka-
ren. Sätt in din gåva på pg 76 25 30-4 eller 
swisha till 123 228 81 65. Märk ”Tänder”. 

Gåva till Banankattens tandbesök hos 
veterinär tas gärna emot på pg 76 25 20-5 
eller swisha 123 354 66 03. Sms:a LKH200 
till 72456. Då ger du 200 kr i gåva.

TA HAND OM GRETA!
Maila birgitta@kks.nu eller therese.w@
kks.nu om du vill ge Greta ett eget hem. Du 
kan bidra till Gretas veterinärkostnad genom 
att sätta in en gåva på pg 138 39 84-0 eller 
swisha 123 554 90 27. Märk ”Greta”. Sms:a 
KKS100 GRETA till 72456 för att skänka 
100 kr.

Äldre damer behöver tandvård
Emilia och Isabelle är två äldre kattdamer 
som bor i samma stödhem sedan flera år. De 
har dåliga tänder som så många andra katter, 
tyvärr, och behöver opereras. 

Från början kommer de från en äldre man 
där antalet katter gått överstyr. Kattkomman-
do Syd räddade dem och deras kattkompisar 
från avlivning. 

Isabelle Emilia

UNDERNÄRDA SVANTE FRISK
Svante som är sju månader gammal söker ett 
alldeles eget hem med kattkompis.

När Svante togs om hand av Kattkommando 
Syd vid fyra månaders ålder var han under-
närd, hade loppor, klamydia, öronskabb och 
mask. Nu är Svante ohyresfri  och färdigbe-
handlad – och glad att han sluppit allt kliande.

Äntligen har Svante ork att busa och härja 
med de andra katterna på Lenas katthem. 



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

Nytt äventyr med Djurdeckarna
Björkvikens katthem hotas och bröderna Jakob och Joakim 
blir indragna i jakten på den skyldige. Men hur har någon 
kunnat göra inbrott utan att det syns? Vem är det som har 
skrivit lappen? Och vem är det egentligen som vill skada 
katterna? Tiden börjar ta slut. Hinner de avslöja skurken och 
rädda katterna innan det är för sent?

Djurdeckarna är en deckarserie för ungefär 6-9 år, som tar 
upp djurskyddsproblem och djur som far illa. I Katthems-
äventyret får man träffa de katter som bor på Katthjälpen 
i väntan på en ny chans i livet och ta del av deras tidigare 
öden.

Boken är en fristående fortsättning på boken Kattsveket. 
Både Katthemsäventyret och Kattsveket säljs i KKS’ butik, 
butik.kks.nu. Du kan även beställa Djurdeckarna på bila-
gans inbetalningskort.

Författare: Mari Bister  Illustratör: Kristian Hägglund
Förlag: Idus förlag  

VILL DU BLI MÅNADSFADDER?
Många katter på Bäckareboda katthem har be-
hövt veterinärvård och därför har kostnaderna 
skenat iväg. Vi söker därför månadsfaddrar till 
katterna. Ett tack på förhand för att du tänker 
på våra små skyddslingar.  

KASTRERINGSGÅVA
Stöd vår verksamhet med välbehövlig gåva till 
kastreringar och id-märkning av behövande 
katter. Skänk din gåva till Lenas katthem, pg 
76 25 20-5, eller swisha 123 354 66 03. Märk 
”Kastrering”. Sms:a LKH100 till 72456 för att 
skänka 100 kr.

Eller sätt in din kastreringsgåva till Kattkom-
mando Syds huvudkonto, pg 138 39 84-0.

Kastreringsgåvorna redovisas på hemsidan 
kks.nu. 

Nykastrerade Majsan på Lenas katthem med body 
istället för den vanliga tratten. 

Ferdinand har haft urinvägsinfektion, dragit ut två 
tänder och behandlats för tandsten. 

ALLA KATTER SKA KASTRERAS
Kastrering är det effektivaste sättet att minska 
antalet oönskade och hemlösa katter. Katt-
kommando Syd kastrerar ett stort antal katter 
varje år. I omplaceringskontrakten förbinder 
sig ny ägare att kastrera kattungar vid köns-
mognad.

Förra året kastrerades katter för närmare 
300 000 kr. Katterna öronmärks eller chip-
märks. 

Nyintagna vuxna katter kastreras så snart 
som möjligt av Kattkommando Syd och även 
kattungar med åldern inne.  

Bli månadsfadder till valfritt belopp. Sätt in 
gåvan på pg 76 25 20-5 eller via swish 123 
354 66 03. Märk ”BB”. Gåvorna redovisas på 
hemsidan kks.nu. Frågor kan ställas till Lena 
Kristiansson, 0705-49 56 12.

HANDLA I SPONSORHUSET
Handlar du på nätet? Eller gillar undersök-
ningar? Du kan ge KKS en julklapp utan att det 
kostar dig ett öre!

Kattkommando Syd är ansluten till Spon-
sorhuset. Om du blir medlem får KKS en slant 
för varje köp du gör eller undersökning som 
du deltar i. Det är viktiga pengar för KKS som 
går direkt till veterinärvård och kastrering av 
behövande katter.

Dessutom får KKS 20 kr när du blir medlem 
(utan några åtaganden) och du tjänar själv 20 
kr (som du kan välja att skänka tlll KKS).

Över 500 butiker är anslutna till Sponsor-
huset. Du kan köpa foder och kattmat från 
Zooplus, Arken Zoo, Granngården, Kattkompa-
niet och Supercat Sweden.

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

TESTAMENTE OCH LIVFÖRSÄKRING
Du kan skriva testamente till förmån för Katt-
kommando Syd. Nyligen utföll en livförsäkring 
efter en avliden kattvän där Kattkommando 
Syd var förmånstagare. De pengarna hjälpte 
många katter. 

Arvsrätten stadgar att nära släktingar erhål-
ler hälften av kvarlåtenskapen, men hur resten 
ska fördelas kan du ange i testamente. Det är 
särskilt viktigt att skriva testamente om du sak-
nar bröstarvingar. Om testamente saknas går 
hela kvarlåtenskapen till Allmänna arvsfonden.

Det går också att ange Kattkommando Syd 
som förmånstagare i en livförsäkring.

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

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

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

Brännskadade fötter, brända 
morrhår, stinkande öroninflam-
mation, konstaterade Kikki 
Nylander i KKS Ljungby när 
hon väntade på att veterinären 
skulle ta hand om upphittade 
kattungen Solwig.
– Mitt hjärta går i bitar för 
Solwig. Lilla Tösen har jätteont 
i tassarna, försöker tvätta bort 
smärtan, skakar på huvudet för 
det värker i öronen. Ändå är hon 
social och kontaktsökande.

Ett jaktlag som satt och 
fikade hittade kattungen mitt 
inne i skogen. Hon hade antag-
ligen åkt dit i motorutrymmet 
på en bil. 

Nu får Solwig sina skador 
omsedda i trygghet. Hon har va-
rit på återbesök hos veterinären 
med infekterad tå. 

GÅVA TILL SOLWIG
Hjälp oss med Solwigs veterinärvårdskostnader. Sätt in din 
gåva på bg 176-5858 eller swisha till 123 354 81 61. Märk 
”Solwig”. 

Solwig hade otur att hamna i 
bilens motorutrymme tror vi.

Mitt hjärta går i bitar för lilla Solwig



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, 0977-40 05 11, kalmar@
kks.nu. BG 5011-5872. Swish 123 511 12 73. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Hemlösa katter 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.  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.

Fjälkinge:  Ekohallen. Håll utkik efter KKS´ 
stånd, datum ej klart.
Helsingborg: Granngården lördag 9 dec.
Karlshamn: KKS säljer almanackor och kattsa-
ker på City Gross, datum ej klart.
Karlskrona: Öppet hus Hökamåla katthotell, 
söndag 29 oktober, 26 november, 31 decem-
ber. Katterna bjuder på julfika! Skänk gärna 
mat/sand. Bubbetorps julmarknad lördag-
söndag 9-10 dec, kl 10-17.
Ljungby: Kattens dag, Bardarnas zoobutik,  
fredag-lördag 1-2 dec. City Gross, datum ej 
klart.
Lyckeby: Kattens dag, Arken Zoo, lördag 2 
december 10-16.
Torsås: Torsås marknad lördag 28 okt 10-16.
Om datum ej är klart, kan du gå in på kks.nu eller 
Facebook för information.

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

KÖP JULKLAPPAR PÅ KKS´ KANSLI
Intagsvägen 3 A (mittemot Dynapac). 
Buss 1 och 4. 0733-38 04 06, susanne.c@kks.nu
Alltid öppet: Tisdagar 13-16. Vi bjuder på 
kaffe.

Kansliet är vanligen bemannat månd-fred 
10-16. Om obemannat, lämna kattmat, sand, 
loppissaker eller meddelande utanför dörren 
en trappa upp. 

KKS´ sortiment av kattsaker hittar du här. 
2018 års almanacka. Ge din katt en röd mynta-
kudde i julklapp! 

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 = 128:- 
2 almanackor + porto = 242:-
20 julkort + porto = 92:-
1 almanacka + 20 julkort + porto = 213:-
Välkommen med din beställning!

1

2

3

4

Röd myntakudde 
kvadratisk/avlång 
30:-/st + frakt 7:-

Tesked KATT
Rostfritt stål, ca 12 cm lång, kan 
hänga på kanten av glaset/muggen.
75:-/st + frakt 7:-

JULKLAPPAR I KKS´ WEBBUTIK
Varför inte leta efter lämpliga julklappar i Katt-
kommando Syds egen butik på webben? 

Du kan betala via pg eller med kort.
butik.kks.nu

Sockar med kattansikte
Bomull stl 35-40, beige, marinblå
75:-/par + frakt 7:-

God Jul &
Gott Nytt År 

önskas alla kattvänner.

Tack till alla er som 
stöttat KKS under 2017. 
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KATTKOMMANDO SYD

Intagsvägen 3
371 46 Karlskrona Karlskrona julen 2017

Julklapptips på nästa sida!

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

Köp 2018 års almanacka! Nya julkort.
ALMANACKA & JULKORT
Betala almanacka och julkort till KKS pg 138 39 84-0, skriv antal almanackor på inbetal-
ningen samt antal av de olika julkortsmotiv du vill ha. Almanackan kostar 100 kr.
Obs! Samma porto för en almanacka och upp till 20 julkort. 
1 almanacka 100:- + frakt = 128:-  2 almanackor + frakt = 242:-
3 almanackor + frakt = 342:-   Frakt för 4 - 7 almanackor 56:-
20 julkort + frakt = 92:-   1 almanacka + 20 julkort + frakt = 213:-
Välkommen med din beställning!

BLI FÖRSÄKRINGSFADDER
Vi vill försäkra alla katter som KKS ansvarar för i syfte att minska veterinärvårdskostna-
derna. Ge en julklapp till KKS genom att bli försäkringsfadder (FF) till en eller flera katter!
Du betalar antingen 90 kr/mån och katt eller 1 080 kr för helår. Använd inbetalningskor-
tet för att betala och anmäla dig som försäkringsfadder. Du får information om vilken 
katt du försäkrat. Om du betalar via internet, sätt in på pg 138 39 84-0. Märk ”Ny FF”.

BLI HYRESFADDER FÖR HEMLÖSA KATTER
Kattkommando Syd har många ärenden som inte är färdiglösta. Det gäller främst 
hemlösa katter som lever i kolonier. Det är svårt att hitta stödhem till dessa ofta mycket 
skygga katter. Och det saknas akut- och läkeplatser efter kastrering.

Nu har KKS Landskrona möjlighet att hyra in sig i en större anläggning med plats 
för 20-30 katter. Det finns veterinär på plats. Katterna får mat, sand, och har tillgång till 
rymningssäkra uterastgårdar.

Hyresfaddrar sökes för att klara en kostnad på 10 000 kr/månad.
Alltför många gånger har redan utarbetade aktiva fått jaga ny placering efter plötsliga 

avhopp från stödhem, och även leta efter katter som smitit ut.
Om du vill hjälpa oss hjälpa dessa hemlösa katter som så förtvivlat behöver komma 

in i värmen, anmäl dig som hyresfadder genom att sätta in valfritt belopp på pg 76 25 
32-0 eller swisha till 123 667 35 94. Anmäl att du vill bli hyresfadder till angelica.w@
kks.nu eller ring 0733-182 044.
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Julklappstips & gåvor
p Almanacka 2018 = 128:- 
p Almanacka + 20 blandade julkort = 213:-
p 2 almanackor 2018 = 242:-
     Antal:.......... almanackor = ........................ kr
p 4 julkort = 27:-
p 10 blandade julkort = 52:- 
Motiv 1:..... Motiv 2:..... Motiv 3:..... Motiv 4:.....
p 20 blandade julkort = 92:- 
p 10 blandade gamla julkort = 37:-
p Myntakudde för katten á 30:- + porto 7:-
     Antal: ……. Avlång …… Kvadratisk ........
p Sock m kattmotiv á 75:- + frakt 7:- 
     Antal: ..…… Beige ..…...… Klarblå ...............
p Tesked katt á 75:- + frakt 7:-. Antal: …....

p Julgåva till KKS
p Jag vill bli FÖRSÄKRINGSFADDER
    p Månad = 90:-   p År = 1 080:-
p KKS-vän 2018 = 100:-
p Jag vill bli FADDER och betalar 
     ........................... kr varje månad.
pDjurdeckarna =141:-
p Hänge = 182:- Ange antal: 
Hänge 1...… Hänge 2...... Hänge 3......
p Skylt ”Stolt stödhem för KKS” = 47:-
pValfri skylt.................................... = 47:-
pValfri skylt.................................... = 47:- 
p Tygkasse KKS logo = 88:-
 p Naturvit   p Mörkare beige

DJURDECKARNA
Ny spännande bok av 
Mari Bister för barn 6-9 år.
OBS! Utgivningen är inte 
beräknad förrän i början 
på december. Din beställ-
ning på boken skickas ut 
så snart den kommer från 
trycket.
99:- + frakt 42:-



Julklappstips från Kattkommando Syd

FADDRAR TILL MALMÖ/ÖSTERLEN 
Katthemmet behöver ekonomisk 
hjälp med mat, sand och försäk-
ringar. Kan du skänka minst 30 kr/
mån till mat? 
ALLA bidrag är så klart välkomna! 
Maila malmo@kks.nu om du vill 
välja en speciell katt att stödja.

PG 76 25 26-2 
SMS:a ÖST100 till 72456 och skänk 100:-
Swish 123 412 53 08

KKS-VÄN 2018
Nu är det dags att betala med-
lemsavgiften för 2018. Bli KKS-
vän eller förnya din avgift.
100:-

Röd myntakudde 
kvadratisk/avlång 
30:-/st + frakt 7:-

Sockar med katthuvud
Bomull stl 35-40, beige, marinblå
75:-/par + frakt 7:-

Tesked KATT
Rostfritt stål, ca 12 cm lång, kan 
hänga på kanten av glaset/muggen.
75:-/st + frakt 7:-

Halsband med kedja 42-47 cm,   
vitmetall, kristaller. Hänge 1 = 4 cm, 
Hänge 2 = 3 cm, Hänge 3 = 4,5 cm
175:-/st + frakt 7:-

Laminerade skyltar
Mys & Bus, 15 x 10 cm
Varning för katten, 10 x 15 cm
I en perfekt värld... 10 x 15 cm
Obehöriga... 10 x 15 cm
Här vaktar jag, 10 x 15 cm
Stolt stödhem för KKS, 10 x 15 cm
40:-/st + frakt 7:-
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Tygkasse KKS-logga
39 x 81 x 41 cm
Naturvit/Mörkare beige
60:- + frakt 28:-

Gamla KKS-julkort
Vi tömmer lagret av gamla 
julkort. 10 blandade julkort 
30:- + frakt 7:- 
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