
eländig, fast tam och gosig. Benet var skadat, 
men Douglas var tvungen att äta upp sig före 
operation. Operationen gick bra och nu åter-
hämtar han sig i ett stödhem. Precis som Cas-
sie måste han hålla sig stilla till att börja med. 
Båda katterna vill gärna flytta till permanenta 
hem så småningom.

Preemus låg i en knuten plastpåse som 
han försökte ta sig ur när personal på Rasta i 
Markaryd gick ut för att röka och upptäckte att 
något rörde sig. När han kom loss sprang han 
och gömde sig i en buske. Sanne Larsson som 
hittade Preemus lyckades så småningom fånga 
in honom. Namnet fick han av Preem-macken 
bredvid. Det blev ett lyckligt slut för denna 
ungkatt som får bo hos Sanne för alltid. 

Lille Nelson var full av öronskabb och löss. Ett 
flertal tänder var skadade, en del hade ruttnat. 
Nelsons ålder uppskattades till 15-20 år därför 
att han såg så tärd och trött ut, den i särklass 
äldsta katten på Kalleguta soptipp utanför 
Borgholm på Öland. Veterinären trodde att 
han bara var 5-6 år!

Efter några månader inne i värmen i stöd-
hemmet och en rejäl tandoperation, är Nelson 
som en helt ny katt. Han orkar leka och busa 
med sina kompisar, han äter som en häst och 
ligger och trynar i soffan.

Det blev huggsexa om Nelson när det var 
dags för adoption, men stödhemmet hade fäst 
sig så vid Nelson att han fick stanna perma-
nent.

-Tack vare ett formidabelt samarbete med 
Borgholms Energi har många katter kunnat 
räddas från soptippen, berättar Alexander 
Kinberg i KKS Kalmar. Det har inneburit 
mycket arbete, men med mycket kämpaglöd 
har det gått. 

Arbetet med att fånga in de katter som 
finns kvar på soptippen fortsätter. 15 katter 
har fångats in, kastrerats, vaccinerats och id-
märkts och placerats i stödhem eller perma-
nenta hem. Över tio katter finns kvar. 

BLADET

Julklapp till hemlösa katter! PG 138 39 84-0. Swish 123 554 90 27.
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HEMLÖSA KATTER I KALMAR
Vi behöver ständigt hjälp för att kunna 
rädda liv. Stötta oss gärna så att det blir ett 
lyckligt slut för fler katter än Nelson. 
Skänk en gåva till BG 5011-5872 eller 
swisha 123 511 12 73. Kontakta Alexander, 
079-337 13 56. 

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

 Hemlösa Katter Kalmar.

En fredagseftermiddag i september ringde en 
djurvårdare från Malmö djursjukhus. Polisen 
hade lämnat in en katt med brutet ben som 
kastats ut i en låda från tredje våningen på 
Möllevången i Malmö. Kunde KKS hjälpa kat-
ten? Annars skulle den avlivas. Polisen betalar 
inte veterinärvård.

Svaret blev ja. Samma dag hittades en katt-
unge stående mitt på vägen i Dalby med ett 
öga igenmurat och det andra borta. Upphit-
tarna ringde flera veterinärer som inte ville ta 
emot. Ungen lämnades in på Malmö djur-
sjukhus och hade avlivats 
om KKS inte sagt ja till att 
betala för behandlingen.

Cassie som ungkatten 
med brutet ben döptes till 
klarade sig och är nu opere-
rad och rehabiliteras i stöd-
hemmet. Men den andra 
mycket mindre kattungen 

Nelson for illa på soptippen.

Douglas nyss infångad och sedan i akutstödhemmet. 

Preemus är rädd och gömmer sig direkt när han kom-
mer in men slappnar snart av hos sin nya matte.

Från oönskad skyggis till högt älskad tryggis!

Cassie räddad av KKS efter fall från tredje våningen
blev akut sjuk efter en vecka trots att hon kryat 
på sig. Det gick inte att rädda lilla Vilza.

KKS ger alltid katterna en chans, men vi kan 
inte råda över liv och död. Vi kan bara ge den 
veterinärvård som behövs och hoppas på bätt-
ring och bot. Vi hade inte kunnat hjälpa katter 
som behöver kostsam veterinärvård utan din 
hjälp som gåvogivare. 

I Tryde utanför Tomelilla hittades vite Dou-
glas i början på september. Han var mager och 

Cassie kryar på sig.

Cassie, Vilza och Douglas är katter som kos-
tat mycket pengar då de varit inlagda på djur-
sjukhus. Och Cassie och Douglas har genom-
gått komplicerade ben/bäcken-operationer. 

Ytterligare katter som behövt kostsam vete-
rinärvård är Dora från Össjö, och hennes ungar 
Mys och Pys (som inte klarade sig, sannolikt 
inavel), samt vackra, svarta returkatten Lillan, 
som fått komma till ett av KKS´ katthem i Böke-
tofta. Hon var inlagd på Helsingborgs djursjuk-
hus i 8 dagar i september. Tack vare att Viveca 
Knagg som driver katthemmet hade försäkrat 
henne blev kostnaden för KKS ”bara” 7 498 kr. 
Men hon har fått besöka veterinär flera gånger, 
diagnos autoimmun hemolytisk anemi. 

Allt detta hände i september. Totalkostnad 
uppåt 100 000 kr.

De allra flesta katter som KKS tar hand om 
kostar mindre som väl är. Men det blir många 
kastrationer, vaccinationer och id-märkningar. 
Och en del katter som måste få veterinärvård. 
Hittills i år har närmare 600 nya ärenden an-
mälts till KKS.

Birgitta Carlsson 

Följ katternas öden dagligen!

www.facebook.com/
kattkommandosyd



Handla julklappar i vår webbutik, butik@kks.nu. Pengarna används till behövande katter.

Fyra små kattungar dumpade i Ljungby. Övre raden Ludde och Leia, nedre raden Lily och Leo.

AKUT! Nya hem behövs!
Sex kastrerade hanar i Sölvesborgstrakten be-
höver egna hem. De har matats på plats sedan 
födseln och har kastrerats av mataren som på 
grund av sjukdom tvingats flytta. Släktingar 
har fortsatt mata katterna, som ny ägare till 
huset skulle övertagit, men husköpet gick 
tillbaka. Släktingarna kan inte heller fortsätta 
mata så länge till, sjukdom även här, och ingen 
bor i huset.

Pojkarna är kelna och går att klappa. Tre är 
vackert svarta, en är blå och två grårandiga. 

Under de två första veckorna i augusti fick vi 
på Smålandskatten/KKS Ljungby vara med 
om något fruktansvärt sorgligt. Vi fick in fyra 
kattungar som hittades på helt olika ställen 
och i olika åldrar. Det enda de hade gemen-
samt var att de var svartvita, undernärda och 
hade svår öronskabb. Det vi inte visste då var 
att de kom från samma hem.

De fick namnen Lily, Leia, Ludde och lille 
Leo.

Lily som hittades först var ca 10 veckor. Hon 
hade dumpats vid en stor parkering i centrala 
Ljungby. Hon fräste och var märkbart ilsk 
på de andra katterna i stödhemmet där hon 
placerats. Men två dagar senare när Leia, ca 7 
veckor, kom in märktes det tydligt att de kände 
varandra. De tvättade och buffade på varandra 
och sov tillsammans.

Fyra dagar senare gick lille Ludde i fällan, liv-
rädd och smal som ett streck. När Lily och Leia 
släpptes in i samma rum som Ludde jamade de 
och sprang genast mot varandra.

Där och då gick mitt hjärta sönder. Dessa tre 
kom från samma ställe! Jag hade anat det, och 
nu fick jag bekräftelse.

Efter ytterligare fyra dagar får vi ett nytt 
samtal om en upphittad kattunge. Leo var 
bara 4-5 veckor gammal. Han hade suttit och 
skrikit i en buske i två dygn innan en familj tog 
in honom och kontaktade KKS. Väl hemma 
hos mig mötte Leo de andra kattungarna. De 
kände även denna gång igen varandra direkt.

I dag mår alla bra. De växer så det knakar. 
Fyra oerhört vackra och ståtliga katter som 
trots sin tuffa tid har så mycket kärlek och tillit 
till oss människor som får äran att leva i deras 
närhet.

Cina Martinsson 

Bella har dåliga tänder
Rasmus, Isabelle och Bella är några av de 
katter i stödhem som är i stort behov av veteri-
närundersökning och tandvård.  De har börjat 
magra av, det behövs provtagningar och 
tandoperationer. I nuläget finns inga pengar 
till detta.

KAN DU HJÄLPA NÅGON AV DE SEX 
KASTRERADE HANARNA?
Kontakta lena@kks.nu, eller ring 0705-49 
56 12 om du kan hjälpa någon av katterna 
till ett hem.  

LÅT KATTERNA KOMMA TILL VETERINÄR
Hjälp gärna till med en gåva. Tack på för-
hand! Birgitta A:s katter, sätt in på 
PG 76 25 30-4 eller swisha 123 228 81 65. 
Märk ”Tandvård”.

DUMPADE!

Bella behöver komma till veterinär.

En av de sex kastrerade hanarna som söker nytt hem.

HANDLA JULKLAPPAR I VÅR WEBBUTIK
Vad vill en kattvän ha som julklapp? Kattal-
manackan, halssmycke med kattberlock, katt-
sockar, myntaleksak till katten eller julogram? 
Botanisera i webbutiken där det numera finns 
olika betalningssätt. Gå in på butik.kks.nu 
och gör din beställning. Kattkommando Syd-penna med pekare för skärm.

Kattungar dumpade på olika ställen



Tess är fem år och vill 
gärna bli försäkrad!

Mandis föddes ute.

God Jul! tillönskas alla som hjälper hemlösa katter!

Charli behöver gå till tandläkare.

Charlis tänder dåliga
Charli är en nyligen intagen hemlös katt från 
ett sommarstugområde i Sölvesborg. Han har 
dåliga tänder, som är alltför vanligt bland kat-
ter, inflammerat tandkött och flera tandfraktu-
rer. Charlis mun behöver åtgärdas omgående 
enligt veterinär. 

STÖTTA CHARLIS TANDVÅRD
Kan du hjälpa Charli med veterinärkostna-
derna? Sätt i så fall in en slant på PG 76 25 
20-5, märk ”Charli”. Ett stort tack på förhand 
till dig som hjälper Charli. 

Matfadder
32 katter på Malmö/Österlens katthem äter 
ganska mycket liksom katterna i två stödhem 
med många katter. Vi skickar en tacksam tanke 
till dig som redan är matfadder och önskar God 
Jul! Ungefär 2 500 kr kommer in varje månad 
från er, men maten kostar ca 10 000 kr. Så skyn-
da att anmäla dig som matfadder till malmo@
kks.nu eller sätt in en slant varje månad på  
PG 76 25 26-2 eller swisha 123 412 53 08.

Carina Andersson 

Gratis julklapp
Anmäl dig till Sponsorhuset och KKS får 
automatiskt en slant. Du kan välja att delta i 
panelundersökningar och handla från över 500 
nätbutiker. Varje gång får KKS ersättning. 2017 
gav detta över 30 000 kr till KKS´ katter.

Anmäl dig på www.sponsorhuset.se/kks. 

Hungriga katter på Malmö/Österlens katthem.

Månadsfadder
Lenas katthem söker månadsfaddrar för ökad 
ekonomisk trygghet. Foder, sand samt veteri-
närvård på katthemmet och i stödhem kostar 
mycket. 

Stöd med en gåva på PG 76 25 20-5 eller 
swisha 123 354 66 03, märk ”Lenas katthem”. 
Tack på förhand! 

Lena Kristiansson

Bli försäkringsfadder!
Ju fler katter KKS har 
försäkrade, desto mindre 
kostnad när de blir sjuka. 
KKS Bjuv/Kågeröd har 
redan många katter 
försäkrade tack vare 
försäkringsfaddrar, men 
söker ytterligare faddrar 
så att alla katter som inte 
placerats permanent blir 
försäkrade. 

90 kr/månad vid må-
nadsvis betalning  
eller 1 080 kr årsvis. 
Anmäl dig till therese.w@kks.nu eller betala 
direkt via inbetalningskortet i bilagan. Det går 
också bra att sätta in på KKS Bjuv/Kågeröds  
BG 896-3159. Du får besked om vilken KKS-
katt du blir försäkringsfadder för. Försäkringen 
tecknas i Agria.

Katja är en av katterna som behöver veterinärfoder. 

KATTER SOM BEHÖVER SPECIALFODER
Olga, Maximilian och Katja äter alla vete-
rinärfoder därför att de lider av olika besvär. 
Matkostnaderna blir oerhört mycket dyrare. 
En del stödhem med flera katter har inte råd 
att köpa dyrt specialfoder utan då betalar 
KKS. Men vi har många munnar att mätta 
och ekonomin är ansträngd. Så hjälp oss 
gärna så att katterna som behöver det får 
rätt mat. Tack på förhand!
Sätt in en gåva till de katter som KKS´ för-
medlare Birgitta A ansvarar för, antingen på 
PG 76 25 30-4 eller swisha 123 228 81 65. 
Märk ”Specialmat”.

JULÖPPET med Oriflame i Karlskrona
Söndag 11 november 11-16. Kattkommando 
Syds lokal, Intagsvägen 3 A (mittemot Dyna-
pac). Buss 1 och 4.
Oriflame ger 10 % av dagens försäljning till 
KKS. Fika, vegopaj, hembakt. Botanisera i 
KKS´ sortiment. Välkommen!

Mari Bister kulturpristagare!
Författaren Mari Bister som skrivit flera 
böcker i Djurdeckarna-serien har mottagit
Tomelilla kommuns kulturpris för 2018. Mo-
tiveringen lyder: För sina spännande böcker 
som lär barn livsglädje och djurkärlek. 
Grattis Mari! från KKS.

Julklappstips
Ge bort de spännande kulturprisbelönade Djurdeckarna-
böckerna som julklapp! Paketpris just nu för båda.

Djurdeckarna är deckarserien för barn mellan 5 och 10 
år om djur som skadas, överges eller behandlas illa och 
två pojkars försök att rädda djuren och avslöja skurken.

”Kattsveket” handlar om övergivna kattungar som 
hittas i en låda och i ”Katthemsäventyret” utsätts byns 
katthem för hot. Några av katterna i den boken bygger 
på verkliga katter som KKS tagit hand om.

Nästa bok i serien, ”Gräsandsäventyret”, om skräp i 
naturen och djur som skadas av det, kommer förhopp-
ningsvis i advent. Även den hittar du på butik.kks.nu.

Du kan även beställa de båda redan utgivna böckerna 
på inbetalningskortet i bilagan. 



KÖP KKS ALMANACKA 2019
1 almanacka + frakt = 136:-
2 almanackor + frakt = 254:-
3 almanackor + frakt = 354:-
10 blandade julkort + frakt = 54:-
Beställ på PG 138 39 84-0 eller i butik.kks.nu.

Baloo och Bagera behöver vaccineras.

AKTIVITETER

Meddela oss på adress@kks.nu ifall du inte vill stå i Kattkommando Syds adressregister och få KKS-bladet.

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: 
Böketofta , Svalövs & Ålabodarnas 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.

Fjälkinge: Eko lördag 27 oktober 11-18. Alma-
nackor, julkort, disktrasor, katt & hundskyltar, 
lotteri med mera. Ge en slant i bössan! 
Birgitta A och Lena K hälsar välkommen.
Karlshamn: City Gross fredag 23 november 
11-18. Samma sortiment som i Fjälkinge.
Karlskrona: Julmarknad på Världsarvsstadens 
gator lördag 8 december 10-16 & söndag 11-16. 
Kristianstad: City Gross fredag 2 november 
11-18. Maxi fredag 26 oktober, torsdag 29 no-
vember & fredag 30 november 11-18. Samma 
sortiment som i Fjälkinge.
Norra Öland: Skäftekärrs julmässa fredag 2 
november 11-15, lördag 3 november 10-15. 
Rödeby: Öppet hus på Hökamåla Katthotell 
söndag 28 oktober, 25 november, 30 decem-
ber mellan 13 och 16. Vi bjuder på fika. Ta 
gärna med kattmat/sand!
Skurup: Julmarknad Svaneholms slott lördag 
17 november & söndag 18 november 11-17. 
KKS Malmö/Österlen deltar. 
Torsås: Torsås marknad fredag 26 oktober 
9-17. Köp almanackan, hembakt!

OLIKA FUNKTIONER I KKS
Adressregister: 
Maila adress@kks.nu
Anmälan veterinärvårdsfadder:
Nils Willysson, vetrfadder@kks.nu, 
070-237 12 76 
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. 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
Ärendeansvariga: Birgitta Axelsson, 
birgitta.a@kks.nu, 073-83 11 897. 
Sofia Uppman, sofia.u@kks.nu.
Ärenderegister:
Lena Kristiansson (före 2013), 
Christine Karlsson, arende@kks.nu

Tintin berättar
Jag vägde bara 140 gram när jag lämnades till 
KKS tillsammans med mina båda syskon. Mitt 
tredje syskon hittades död. Vi var jättehungri-
ga. Något måste ha hänt vår hemlösa mamma 
då hon bara försvunnit från oss.

Vi fick mat dygnet runt till en början och 
blev allt piggare. Sen blev min bror sjuk, fick 
hög feber och tappade matlusten. Vi följde 
med alla tre till veterinären, som sade att det 
var tvångsmatning som gällde för att vi skulle 
överleva.

Nu mår min bror bra och vi önskar oss egna 
hem när vi blivit 12 veckor gamla. Kontakta 
lena@kks.nu eller ring 0705-49 56 12 för mer 
information. 

VACCINATION VIKTIGT FÖR ATT 
SKYDDA KATTEN
Flera kattungar som bor i stödhem tills de 
får permanenta hem behöver vaccineras och 
vuxna katter i stödhem behöver omvaccine-
ras. Skänk en gåva så att både små och stora 
gryn får detta skydd. Mio, Moon, Zennis, 
Wish, Baloo och Bagera är några katter som 
ska vaccineras.

Sätt in till Birgitta A:s katter, PG 76 25 30-
4, eller swisha 123 228 81 65. 

Märk ”Vaccinering”. 

KKS-VÄN 2019
Nu är det dags att betala medlemsavgiften 
för 2019. Medlemmar kallas KKS-vänner. 
Vid betalning efter 1 oktober registreras du 
automatiskt för året därpå. 
Sätt in avgiften 100 kr på PG 138 39 84-0. 
Du kan använda inbetalningskortet i bilagan. 
Medlemskort kommer med posten.

EGNA INSAMLINGAR TILL KKS VIA FACEBOOK
KKS har ett avtal med Facebook som gör att 
vem som helst som vill stödja KKS kan starta 
en egen födelsedagsinsamling eller varför 
inte julklappsinsamling. Man trycker på en 
Donationsknapp och betalar med kort. Det 
gäller även KKS´egna insamlingar för olika 
katter. Bara sedan i maj har det gett KKS över 
100 000 kr i gåvor! Gå in på Facebook du 
med för att se hur man gör..

Det är jag som är Tintin! 



Julklappstips från Kattkommando Syd

PAKETPRIS: KÖP BÅDA BÖCKERNA FÖR ENDAST 200:-

                          #                                   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

Intagsvägen 3
371 46 Karlskrona Karlskrona julen 2018

Fler varor på nästa sida!

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

JULOGRAM
Perfekt julklapp till den som har 
allt! Valfri summa från 100:-.

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
Pris: 60:- + frakt 36:-

KATTSVEKET
Pris: 99:- + frakt 54:-

Djurdeckarna räddar katter. Av Mari Bister för barn 5-10 år. Ett KKS-kort 
signerat av författaren och illustratören medföljer varje beställning.

KATTHEMSÄVENTYRET
Pris: 99:- + frakt 36:-

JULKORT 4-PACK
Foton av katter KKS tagit hand om, 
4 olika motiv.
Pris: 20:- + frakt 9:-

p Almanacka 2019 = 136 kr
p Almanacka + 20 blandade julkort = 231 kr
p 2 Almanackor 2019 = 254 kr
p KKS-band med tassavtryck = 39 kr
Tygkasse med KKS-logga = 96 kr
 p Naturvit     p Mörkare beige
p Katthalsband med kedja = 134 kr
p Kattsveket = 153 kr
p Katthemsäventyret = 135 kr
p Paketpris båda kattböckerna = 200 kr
Julogram. Antal: ..... Belopp: ..........
p Försäkringsfadder KKS Bjuv/Kågeröd
....... 90 kr/mån        ........... 1 080 kr/år

p Julgåva. Summa: ...............
p KKS-vän 2019 = 100 kr
p 4 julkort = 29 kr
p 10 blandade julkort = 54 kr
p 20 blandade julkort = 99 kr
p KKS-kulspetspenna = 69 kr
p Makrillmyntakudde = 59 kr
Myntakudde RÖD = 39 kr
 p Kvadratisk   p Avlång
Myntakudde GRÖN = 39 kr
 p Kvadratisk  p Avlång
p Kattdisktrasa = 39 kr
p 4 st kattdisktrasa = 109 kr

KATTHALSBAND MED KEDJA
Vitmetall. Kristaller. 42-47 cm. 
Pris: ord. pris 175:- nu
          125:- + frakt 9:-

KATTALMANACKA 2019
Almanacka med bilder på katter som 
räddats genom KKS.
Pris: 100:- + frakt 36:-

NYHET!

REA!



Julklappstips från Kattkommando Syd
FISKMYNTAKUDDE FÖR KATT
Naturtrogen makrill i tyg fylld med 
kattmynta. 20 cm lång.
Pris: 50:- + frakt 9:-

KKS-KULSPETSPENNA MED 
PEKARE FÖR SKÄRM.
Pris: 60:- + frakt 9:-

DISKTRASA Á LA KKS
Disktrasor med kattmotiv. 
20 x 17 cm.
Pris: 30:- + frakt 9:-. 
Pris: 4-pack 100:- + frakt 9:- 

Fler julklappar hittar du i vår webbutik, butik.kks.nu.

Kattkommando Syd önskar alla 
kattvänner en riktigt GOD JUL!

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

NYHET!NYHET!
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