
Malmö/Österlen
Det bor 30 katter på Malmö/Österlens katt-
hem. De flesta katterna är äldre, de är blyga, 
och en del har kroniska sjukdomar. Därför har 
de inte varit särskilt attraktiva för adoption. 
Här får de stanna resten av sina liv i trygghet, 
med mycket omtanke och på sina egna villkor.

Sölvesborg
Vår medarbetare Birgitta Axelsson i Sölves-
borg hanterar många kattärenden och har 
därför katter placerade i ett flertal stödhem. 
Matpengsfaddrar behövs.

17 hemlösa katter i olika åldrar i Vollsjö som 
matas av en man. 37 okastrerade katter i 
Mörrum som hotas av avlivning om de inte 
omgående förflyttas. Nio (eller fler?) katter 
som är övergivna i Ballingslöv sedan hyres-
gästerna vräkts. En stor koloni med hemlösa 
katter i Råå. 50 katter av dessa intagna av KKS 
sedan larmet kom. 5-6 kvar som ska fångas 
in och kastreras. Runt 15-20 katter kvar på en 
gård i Klippan sedan ägaren avlidit. 22 katter 
i Röstånga. 8 katter i Stenestad där länssty-
relsen var inkopplad men KKS fick ta hand om 

miljö, men också alla katterna på våra katthem. 
Vissa stödhem har många katter och behö-
ver mathjälp. En del katter bor i permanenta 
stödhem. Katter med olika sjukdomar får dyrt 
specialfoder.

Många gåvogivare skänker pengar till just 
foder till katterna och det är vi mycket tack-
samma för. Nu söker vi MATPENGSFADDRAR, 
som regelbundet kan skänka en matpeng – 
stor eller liten efter förmåga.

BLADET

MATPENGAR BEHÖVS!
Kattkommando Syd köper mat till katterna för 
runt otroliga 600 000 kr varje år.  Dessutom 
skänker många mat, både privata välgörare, 
zoo-affärer och vissa livsmedelsbutiker. Ibland 
ger foderföretag bra erbjudanden och då pas-
sar vi på att köpa till lägre pris.

Och många är katterna som behöver mat!
Hemlösa katter som matas ute, en del som 

efter kastration har släppts tillbaka i sin kända 

VÅRGÅVA till katterna. PG 138 39 84-0. Swish 123 554 90 27.
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BLI MATPENGSFADDER
Att vara matpengsfadder innebär att du 
varje månad sätter in en peng från 20 kr och 
uppåt. Sätt in på PG 76 25 26-2 eller swisha 
123 412 53 08. Märk ”Matpengsfadder”. Vi 
tackar ödmjukast på förhand hälsar katter-
nas föreståndare.

MATPENGSFADDER
En del av katterna äter specialmat på grund 
av olika sjukdomar. Sätt in valfri summa till 
kattmat på PG 76 25 30-4 eller swisha 123 
228 81 65. Märk ”Matpengsfadder”.  

KASTRERINGSGÅVA
Vi fick in nästan 30 000 kr i kastreringsgåvor 
2017. Stort tack till dig som bidragit! Sätt in 
en kastreringsgåva på inbetalningskortet i 
bilagan eller via internet till PG 138 39 84-0. 
Det går också bra att swisha 123 554 90 27. 
Märk ”Kastrering”.  

Honkatten Watson från Ballingslöv gömmer sig bakom 
stödhemmets tvättmaskin.

dem. 30 katter har räddats från två soptippar 
utanför Kalmar och på Öland. 10 katter kan 
vara kvar men ska fångas in.

Detta är några av de stora kattärenden 
KKS varit inblandad i den senaste tiden. Och 
många fler ärenden med enstaka katter har 
anmälts till KKS.

Alla katter kastreras, id-märks och vaccine-
ras.  En del är i dåligt skick och måste behand-
las mot sjukdom eller skada. Inte sällan har 
katter som levt ute i hemlöshet loppor, löss, 
andra parasiter, öronskabb, kattsnuva eller 

andra infektioner.
Kastreringarna kostar KKS över 300 000 kr 

per år. Vaccinationer något lägre kostnad. En 
hel del katter som bor på våra katthem eller 
i permanenta stödhem måste omvaccineras 
förutom att alla nyintagna vaccineras mot 
kattpest och kattsnuva.

Vi minskar radikalt antalet oönskade katter 
som föds ute genom att ta hand om så många 
hemlösa katter och se till att de blir kastrerade.

I det här numret av KKS-bladet vill vi infor-
mera om hur viktigt det är att kastrera katter 
och vad det kostar. Vi hoppas att du kan stödja 
oss genom att ge en gåva till just kastrering.

Birgitta Carlsson 

Kastrering för att minska antalet hemlösa katter

Max-Blyger & Tummelisa på Malmö/Österlens katthem

Bella & Bibbi finns i Sölvesborg.

Försäkringsförmedlare på Agria Djurförsäkringar 

Acki Görborn Erlandsson
tel 0708 10 67 71   •   044 10 67 72
acki.erlandsson@ombud.agria.se

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



REA I KKS webbutik, butik@kks.nu. Pengarna används till behövande katter.

Fine Pringles överlevde kommunens infångning.

Asteria i januari innan infångning påbörjades. 

Klockan räddades från trafikerad ringled.

Asteria på god bättringsväg vilar i stödmattes famn.

Ferdinand trivs på Bäckareboda.

Ta hand om en skygg katt
Även skygga katter blir tama med tiden – med 
några få undantag. Pringles undkom fällan 
när kommunen i samarbete med länsstyrelsen 
fångade in en koloni med hemlösa katter. Han 
räddades därmed till livet.

Pringles sökte sig till en djurvän som matade 
honom. Kontakt togs med KKS när ett sår på 
ena tassen upptäcktes. Han fångades med 
fälla, togs till veterinär för behandling av tas-
sen, kastrerades. id-märktes och vaccinerades 
samtidigt. KKS försäkrade honom också.

Via Facebook anmälde sig en person med 
erfarenhet av skygga katter och Pringles fick 
åka bil till sitt stödhem i Ystad.

Stödmatte ser med glädje på de framsteg 
som görs. Trots kort tid i stödhemmet har 
Pringles accepterat stödmatte, även om hon 
inte kan klappa honom ännu. Han är trygg och 
nyfiken. Vi önskar honom all lycka.

Lena Kristiansson

Asterias fantastiska förbättring på 
två månader!
KKS fick in en anmälan om en äldre, hemlös 
honkatt som dykt upp på en gård i Eslövstrak-
ten den 21 februari. Hon var i mycket dåligt 
skick, helt svullen i ansiktet, saknade ett öra, 
och det rann sekret ur bägge öronen. Hon togs 
in direkt till veterinär och placerades i stödhem 
i närheten.

Asteria som hon döptes till hade dessutom 
tandsjukdomen FORL. Endast en tand kvar i 
munnen och en mängd inflammerade tandröt-
ter. Öronsekretet berodde på kraftig öronin-
flammation. Hon hade polyper i bägge öronen 
och en cysta i ena örat.

Så här illa kan det bli för hemlösa katter som 
lämnats vind för våg.

Den sista tanden drogs ut av tandläkare som 
även avlägsnade alla inflammerade tandrötter. 
En öronspecialist behandlar Asterias öron.

Hon mår nu mycket bättre och har det 
tryggt i sitt stödhem.  

DUMPAD KATT I LJUNGBY
Vid den starkt trafikerade ringleden stod en 
öppen kattbur och kattlåda invid vägkanten. 
En privatperson larmade KKS Ljungby/Små-
landskatten på kvällen den 15 januari. 

- Det tog inte lång tid innan vi hörde henne 
skrikandes. Hon sprang in under min bil, berät-
tar Kicki Nylander som leder KKS i Ljungby. 
Jag kastade mig ner på mage och fick precis 
tag i henne med ena armen och drog in henne 
i bilen. Hon klamrade sig hysteriskt fast vid 
mig.

Raka vägen till Ljungby smådjursklinik som 
tog emot trots att det var stängningsdags. 
Hona, ca sex månader, tam, tillgiven, luktade 
fruktansvärt illa då hon säkert legat i sin avfö-
ring och urin i buren, och hon var vrålhungrig. 

Lilla tösen är döpt till Klockan. Hon hittades 
vid Klockaregårdsgatan. 

Bäckarebodas katter söker faddrar
Tyvärr är flera av katterna på katthemmet 
svårplacerade och har olika problem som ger 
upphov till täta veterinärbesök. Det blir stora 
kostnader och därför söker vi nu faddrar som 
månadsvis skänker valfri summa.

Hjälp Olga till veterinär
Olga som har bukspottkörtelinflammation 
behöver göra återbesök hos veterinär på 
Helsingborgs djursjukhus. Veterinären anser 
att det är mycket viktigt att hon genomgår 
regelbundna kontroller.

Olga får varje dag en tablett som heter 
Atopica. Den kostar 350 kr/månad. Hon har 
mått bra under lång tid, men har nu gått ned i 
vikt och kräks ibland. 

GÅVA TILL OLGA
Hjälp oss med Olgas veterinär- och medicin-
kostnader. Birgitta Axelsson är ansvarig för-
medlare. Sätt in en gåva på PG 76 25 30-4 
eller swisha 123 228 81 65. Märk ”Olga”. 

HJÄLP EN SKYGG KATT
Kontakta lena@kks.nu, 0705-49 56 12, eller 
birgitta@kks.nu om du kan hjälpa en litet 
skyggare katt. Några behöver fria utemöjlig-
heter i kattvänlig miljö, men måste först vara 
inomhus tills de bott in sig. 

ASTERIA FICK VÅRD
Vill du vara med och bidra till Asterias vete-
rinärvårdskostnader? Hittills har det kostat 
14 395 kr. Sätt in din gåva på PG 138 39 84-0 
eller swisha 123 554 90 27. Märk ”Asteria”. 

Vill du stödja KKS i Ljungby/Smålandskattens 
arbete? Sätt in din gåva på BG 176-5858 
eller swisha 123 354 81 61.

BLI MÅNADSFADDER!
Kontakta lena@kks.nu, 0705-49 56 12, om 
du vill veta mera och för anmälan som må-
nadsfadder. Betala tlll PG 76 25 20-5. Viktigt 
att märka med ”Fadder BB”. Ett stort tack på 
förhand till dig som vill hjälpa!  

Olga 

Många katter söker nya hem genom Katt-
kommando Syd. Du hittar dem på hemsi-
dan, kks.nu. Katter som behöver nya hem, 
eller stödhem tills vidare, finns också på de 
Facebook-sidor och grupper som Kattkom-
mando Syd har. 

Under ”Här hittar du KKS” står namn på 
Facebook-sidorna samt telefonnummer till 
kontaktpersoner på olika orter. 

Adoptera katt!



Ditt stöd är ovärderligt för att hemlösa katter ska få hjälp och vård. 

Just nu söker tame och sociale Frans i Karlskrona ett 
stödhem!

Seniorkatten Musse
Döve Musse var arton och ett halvt år när 
husse avled i höstas. Musse blev ensam kvar i 
de blekingska skogarna. Jag erbjöd Musse att 
flytta hem till oss i Småland.

Musse, som levt som ensamkatt i hela 
sitt liv, anpassade sig rätt snabbt till sin nya 
tillvaro med fem yngre kattkompisar. Veterinär 
konstaterade att Musse var helt frisk, pigg och 
välmående.

Att få leva nära en så gammal och klok katt 
har berikat både familjens och kattflockens 
tillvaro. Alla katterna gillar Musse. De buffar på 
honom och vill sova nära honom. Det känns 
”himmelskt” att dela vardagslivet med en så 
gammal och harmonisk katt. Jag är innerligt 
tacksam över att ha fått ynnesten att ge Musse 
sitt sista hem.

Men jag tänker med fasa på om inte de 
närstående kontaktat KKS utan istället fått 
rådet att avliva Musse för att bespara honom 

Nya försäkringsfaddrar
I förra numret av KKS-bladet slog vi ett slag för 
hur viktigt det är att försäkra Kattkommando 
Syds katter och uppmanade intresserade att 
bli försäkringsfaddrar (FF). Fler än 25 personer 
har blivit FF till olika katter och några har blivit 
veterinärvårdsfaddrar (VF).

10 katter på Malmö/Österlens katthem har 
fått nya FF. Totalt är 54 katter försäkrade där 
och hos stödhemmen som lyder under katt-
hemmet. Men 24 katter saknar försäkring. 

Vi har ett nytt förmånligt avtal med Agria 
som gör att vi ska kunna försäkra fler katter, 
även utan FF. Men helst vill vi ha FF till de för-
säkrade katterna för att inte behöva ta pengar 
som kunde använts till veterinärvård. 

Försäkrade katter hittar du på kks.nu. 

För att KKS ska kunna hjälpa nya katter från 
hemlöshet och avlivningshot till trygga, 
permanenta hem behöver vi ta vägen via 
stödhem. Där får katter landa och visa sin 
personlighet så att vi kan matcha dem till rätt 
permanent hem. 

Vi får varje vecka in akuta ärenden och just 
nu inför sommaren är stödhemsbehovet extra 
stort och tillgången ofta liten. Vi behöver nya 
stabila stödhem som kan ta emot en eller flera 
katter, helst under en längre period. Särskilt 
eftersöker vi dig med kattvana som kan ta 
emot skygga katter. Men även tama katter som 
av någon orsak inte kan vara kvar i sina hem 
behöver stödhem. 

en förändring i livet. Trots sin dövhet och höga 
ålder märks tydligt att han har stor glädje av 
varje dag i sitt nya liv. Han är lika glad som sina 
kattkompisar, bara litet tröttare. 

Jag vill med berättelsen om Musse slå ett 
slag för att ge seniorkatter en andra chans till 
ett nytt liv!

Sofia, lycklig seniorkattsmatte

Musse 

Stödhemsupprop Götaland
- utan stödhem stannar KKS
(då våra katthem är fulla)!

ANMÄL DIG SOM STÖDHEM
Skriv utförligt och berätta om dig, din familj, 
eventuella djur i hemmet, boendets storlek, 
tidigare kattvana, hur många eller vilken 
typ av katter du kan ta emot samt under hur 
lång tid. Skicka med kompletta kontaktupp-
gifter. 

Skriv ”Stödhemsuppropet” i ämnesraden 
och maila stodhem@kks.nu eller posta 
brev till KKS, Intagsvägen 3 A, 371 46 
Karlskrona. 

GÅVA TILL LILLE GUNNAR
Om du vill hjälpa oss med pengar till Lille 
Gunnars specialistvård, sätt in din gåva på  
PG 76 25 30-4 eller swisha 123 228 81 65. 
Märk ”Lille Gunnar”. 

MATHILDA, MAXIMILIAN, BELLA OCH 
BIBBI VILL BLI FÖRSÄKRADE
Fyra katter som bor i stödhem och är oför-
säkrade. De är skygga för nya människor, 
8-9 år gamla och blir kanske kvar föralltid i 
stödhemmet. Anmäl dig till birgitta.a@kks.
nu. Sätt in avgiften på PG 76 25 30-4. 
1 080 kr/år eller 90 kr/månad. 

BLI FÖRSÄKRINGSFADDER
Vi behöver fler försäkringsfaddrar. Du kan 
anmäla dig på inbetalningskortet i bilagan 
eller betala via internet till PG 138 39 84-0. 
1 080 kr/år eller 90 kr/månad.

Lille Gunnar

Lille Gunnar till specialist
Full med fästingar, snorig och jättehungrig. 
Bara runt fyra veckor gammal hittade stödmat-
te Lille Gunnar i detta tillstånd. Hon plockade 
bort alla fästingar och tog honom till veterinär.

Den lille hade kraftig lunginflammation och 
kämpigt med andningen. Han blev litet bättre 
efter antibiotikakur, men sämre igen. Nytt 
veterinärbesök, luftvägsinfektion och öronin-
flammation konstaterades.

Efter flera antibiotikakurer och provtagning-
ar har det visat sig att Lille Gunnar också har 
en godartad polyp i örat. Han har fortfarande 
andningsproblem och ska därför till specia-
list på djursjukhus för vidare behandling och 
operation. Vi hoppas att Lille Gunnar sedan ska 
bli frisk.

Han är en riktig kämpe och en underbar 
katt.

Birgitta Axelsson 

PRESSTOPP: Lille Gunnar har opererats. Tack 
vare att stödhemmet försäkrat honom blev 
kostnaden mycket mindre. Han hade en tumör 
som växte längs hela strupen upp i höger öra. 
Den var så stor att Lille Gunnar fick välja mel-
lan att andas eller äta. Tack till Helsingborgs 
djursjukhus och Svedea. FÖRSÄKRA ALLTID 
uppmanar stödhem Carina Holmdahl..

Mathilda

Maximilian



Keliga Flisan med kompisar söker hem
Flera tama bruntigrerade och svartvita ungkat-
ter och vuxna katter från Mörrums-ärendet 
utanför Karlshamn med 37 avlivningshotade 
katter söker permanenta hem med tillgång till 
utevistelse.

Katterna vill ha en kattkompis då de bott 
tillsammans i en stor flock. 

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.
Karlskrona: Kattkommando Syds kansli, 
Intagsvägen 3 A,  371 46 Karlskrona (mittemot 
Dynapac). Buss 1 och 4. susanne.c@kks.nu. 
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: Smålandskatten i samarbete med KKS, 
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, 070-370 25 37, 
sofia.u@kks.nu. PG 138 39 84-0.  
Swish 123 554 90 27.

Karlshamn: Östersjöfestivalen torsd-lörd 19-
21 juli. Almanacka för 2019, vykort, katt-hund-
skyltar, disktrasor och servetter med kattmotiv.
Karlskrona: Öppet hus på Hökamåla Kattho-
tell, söndag 29 april, 27 maj, 24 juni, 29 juli, 26 
augusti, 30 september mellan 13 och 16. Vi bju-
der på fika. Ta gärna med kattmat & kattsand.
Sölvesborg: Killebom onsdag 4 juli.

Deltagande i marknader och andra akti-
viteter sker också i Landskrona, Ljungby 
och Kågeröd. Kontakta KKS på orten för mer 
information, se ”Här hittar du KKS”.
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Nils Willysson, vetrfadder@kks.nu, 
070-237 12 76 
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Susanne Cederholm, susanne.c@kks.nu, 
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Nilsson, lisbeth@kks.nu. 
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Kerstin Hermansson, butiken@kks.nu.
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STÖD LENAS KATTHEM
Lenas katthem tar tacksamt emot gåvor till 
verksamheten via PG 76 25 20-5 eller swish 
123 354 66 03, då foder, sand och veterinär-
besök kostar en hel del. 

Lenas katthem söker även faddrar som 
stöder månadsvis för ökad trygghet. Man 
kan bli månadsfadder via pg, swish eller 
sms. För att stödja månadsvis via sms, där 
gåva dras från mobilfaktura: SMS:a START 
LENA100 till 72456 så skänker du 100 kr/
mån. Det går lika lätt att avsluta. Kontakta 
lena@kks.nu för mer information eller vid 
intresse skänka annan summa via sms.

Ett stort tack till er som redan är gåvogi-
vare/faddrar, ni är guld värda.  

FLISAN OCH KOMPISAR SÖKER HEM
Om du är intresserad av Flisan eller någon av 
hennes vänner, maila sofia.u@kks.nu.  

KATTKOMMANDO SYDS KANSLI
Intagsvägen 3 A, Karlskrona (mittemot Dyna-
pac). Buss 1 och 4. susanne.c@kks.nu. 

Kansliet är bemannat på oregelbundna 
tider. Om obemannat, lämna kattmat, sand, 
loppissaker eller meddelande utanför dörren 
en trappa upp. 

Hela sortimentet av försäljningsmaterial 
finns att köpa här samt mängder av kattrela-
terade loppissaker.

Vem vill ta hand om sociala Flisan?

VILL DU LÄSA GAMLA KKS-BLAD?
Om du vill kika i gamla KKS-blad, hittar du 
dem alla inlagda på hemsidan, kks.nu, under
rubriken ”Aktiviteter”.

REA I WEBBUTIKEN
Nu rear vi en del varor i webbutiken, 
butik.kks.nu.  

Testamente 
Om du vill hjälpa hemlösa och avlivningsho-
tade katter kan du inkludera Kattkommando 
Syd i ditt testamente. Det är särskilt viktigt 
med testamente om du saknar bröstarvingar. 
Kvarlåtenskapen går annars direkt till Allmänna 
arvsfonden. Även med bröstarvingar kan du 
bestämma hur hälften av dina tillgångar ska 
fördelas i testamente.

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

Om du väljer Kattkommando Syd är det 
bra att inkludera vårt organisationsnummer: 
802436-6349.

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

Snuttis jublar i frihet! 

Glädje och lycka för Snuttis som äntligen får 
gå ut ut på egen hand i nytt hem.  

Snuttis bodde i nästan två år på Lenas katt-
hem. Direkt när hon kom försökte hon rymma 
flera gånger. När hon kände sig hemma och 
fick gå ut på inhägnad tomt så var de andra 
katterna dumma mot henne och jagade upp 
henne i träden. Det blev inte bättre så Snut-
tis fick nöja sig med enbart rastgården som 
utemiljö. 

Så det är stor lycka nu när Snuttis äntligen 
får gå ut fritt igen.

Vissa katter behöver sin frihet medan andra 
stortrivs som enbart innekatter och inte har 
någon längtan ut. Det är viktigt att rätt katt 
kommer till rätt hem beroende på de behov 
som finns. Vissa katter vill vara ensamkatter, 
medan andra älskar att mysa och busa med 
sina kattkompisar. De, liksom vi människor, är 
alla unika individer. 

Lenas katthem

BOSTAD SÖKES
Bostad med ladugård önskas hyra med plats 
för utrotningshotade husdjursraser. 
Tel. 070-253 20 66.
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Kattkommando Syd

KATTKOMMANDO SYD

Intagsvägen 3
371 46 Karlskrona

… Tygkasse á 96:-        
    … Naturvit    … Mörkare beige
… KKS-band med tassavtryck á 39 kr
… Myntakudde á 39:-
     … Avlång        ...Kvadratisk
… 10 KKS-vykort á 54:-
… Kattsockar á 84:-
    … Beige … Marinblå
… Djurdeckarna á 135:-
… KKS-vän 2018 á 100 kr 
KKS skickar medlemskort till dig

p VÅRGÅVA till KKS
p KASTRERINGSGÅVA
p Jag vill bli FÖRSÄKRINGSFADDER
    p 1 080 kr/år  p 90 kr/månad

Karlskrona våren 2018

REA finns på nästa sida!

KKS-BAND MED TASSAVTRYCK
Bandet symboliserar solidaritet 
med katter, exklusivt gjort för KKS.
Pris: 30:- + frakt 9:-

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

Alla priser inkl porto

TYGKASSE KKS-LOGGA
Naturvit eller mörkare beige, tvät-
tad bomull, uppsydd exklusivt för 
KKS. Krymper inte. 39 x 8 x 41 cm
60:- + frakt 36:-

DJURDECKARNA
Djurdeckarna räddar katter. Av Mari 
Bister för barn 6-9 år.
99:- + frakt 36:-

KKS-VYKORT
Foton av katter KKS tagit hand om. 
10 blandade kort.
Pris: 45:- + frakt 9:-

MYNTAKUDDE FÖR KATT
Leksaken laddad med kattmynta. 
Uppsydd för KKS, kvadratisk/avlång. 
30:-/st + frakt 9:-

KATTSOCKAR
Bomull stl 35-40, beige, marinblå
75:-/par + frakt 9:-

REA
… Kattörhänge á 59:-
… Hänge med katt á 39:-
… Katthalsband med kedja á 134:-
… Kattscarves á 143:-
… Kattsjal á 143:-
… Kattalmanacka 2018 á 86:-



KATTHALSBAND MED KEDJA
Vitmetall. Kristaller. 42-47 cm. 
Pris: 125:- + frakt 9:-

HÄNGE MED KATT
Katthänge med rött hjärta.
Pris: 30:- + frakt 9:-

KATTÖRHÄNGE SVART
KKS eget kattörhänge. Nickelfria, 2 x 3 cm.
Pris: 50:- + frakt 9:-

KATTALMANACKA 2018
Vi har några kvar i lager. Har du glömt 
köpa? Eller vill ge bort till kattvän?
Pris: 50:- + frakt 36:-

KATTSJAL
Sjal i bomull med kattmotiv, 90 x x180 cm.
Beige.
Pris: 125:- + frakt 18:- 

KATTSCARVES
Tunn scarves i genomskinligt chiffongma-
terial med kattmotiv, 35 x 145 cm. Beige.
Pris: 125:- + frakt 18:-

REA... för katten!

Fler REA-artiklar finns i webbutiken, butik.kks.nu.

Kattkommando Syd 
önskar alla 

kattvänner en riktigt 
trevlig sommar!


