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Bruno lever nu livets glada dagar

2018: SÅ MÅNGA KATTER HJÄLPTE KKS
- 674 katter placerades i permanenta hem
- 170 katter bodde på våra katthem
- 549 katter togs in i stödhem under året
- 277 katter bor i stödhem sedan tidigare
- 73 katter kastrerades, id-märktes och vac-

cinerades och släpptes tillbaka i sin kända 
miljö, TNR-M-projekt = fånga in, kastrera, 
släppa ut, regelbunden matning klar

- Matning skedde av katter i tidigare TNR-
M-projekt och tillfälligt på många platser 
tills katterna fångats in för kastrering.  9 
kattkolonier i Kristianstad och flera i Ble-
kinge, andra platser i Skåne, Småland och 
Öland har regelbundet fått mat. 

- Över 700 nya ärenden registrerades 
under året. KKS arbetar även med tidigare 
anmälda ärenden.

Veterinären föreslog avlivning efter att ha 
undersökt den hemlösa katten från Görs-
torp. Katten såg eländig ut, förmodades 
vara dräktig och hade rört sig länge i områ-
det.

Men Kattkommando Syd är katternas 
beskyddare och låter katter somna in endast 
då det är ställt utom varje tvivel att kattens 
liv inte går att rädda. Veterinären som un-
dersökte Görstorpskatten hade inte utrust-
ning för mer ingående undersökningar.

Den ”dräktiga” visade sig vara en okastre-
rad hane med uppsvälld buk.

Ett stödhem i Degeberga tog emot pojken 
som döptes till Bruno. Det är en trevlig 
katt, meddelade stödhemsmatte. Han ligger 
mycket för sig själv, inte så social. Han har 
nog haft ett hem en gång.

-När man klappar honom lägger han sig 
ibland på rygg för att bli kliad på magen. 

Vid nytt veterinärbesök konstaterades att 
han hade gaser i magen som han hade svårt 
att bli av med, eftersom han inte rörde sig 
mer än när han skulle äta eller gå på låda. 
Han hade inte kattsnuva, men kanske obe-
handlad astma, sade veterinären.

Tänderna var värst. Han hade inte många 
kvar, men de som återstod behövde dras ut. 

Nu har Bruno fått sina tänder åtgärdade. 
Han är även kastrerad, id-märkt och dub-
belvaccinerad. Efter ett tag började han klia 
sig och tvätta sig frenetiskt på en sida. Det 
visade sig vara löss. Bruno har fått långt-
verkande spruta och blivit av med denna 
irritation.

Och då blev han glad! Riktigt kelig och 
pigg berättar stödmatte och sprang runt 
benen.  Han mjauade för att få sin lilla por-
tion med Sheba kycklingpaté. Lyckan är 
total!

Bruno är en av de många katter som 
anmäldes till Kattkommando Syd under 
2018 och räddades från hemlöshet. 

Tack vare att många stöttar Kattkom-
mando Syd gör vi storverk tillsammans!

Birgitta Carlsson

Följ katternas öden dagligen!

www.facebook.com/

kattkommandosyd



Cruella bor på Bäckareboda.

Pernilla födde fem ungar den 14 april som alla söker 
hem att flytta till när de är leveransklara vid tidigast 12 
veckors ålder. Kan du bli kattungefadder? 

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

Pelle var i eländigt skick. Nu är han lekfull och glad. 

Tony mår bra efter operationen men vill gärna ha 
”godismat” och det kan vi inte neka honom .

Pelle kom till oss en dag i oktober från ett 
hemlöst liv – smutsig, undernärd, väldigt 
hungrig och sjuk. Det vita i pälsen var knappt 
vitt, smutsen var ingrodd och svår att ta bort. 
Hans lilla nos var svart av smuts. 

Pelle hade lämnats i en kartong hos veteri-
nären utan någon förklaring till vad han varit 
utsatt för. Förmodligen var han traumatiserad: 
han kunde inte hålla huvudet rakt, och ena 
ögat hängde. Han var full med mask och åt 
bara med ena sidan av munnen. Han hade 
svårt att hålla balansen. Pelle hade feber och 
en infektion i kroppen.

Trots Pelles dåliga start i livet och nedsatta 
hälsotillstånd tydde han sig direkt till oss. Keli-
gare och gosigare katt får man leta efter!

Första dagarna var en liten utmaning. Pelle 
hade nog aldrig gått på låda, men efter lite öv-
ning och några olyckor senare lärde han sig.

Sedan kom nästa prövning. Efter ett par da-
gar hos oss märkte vi att Pelle blev slöare. Han 
sov mest hela tiden. Ögonen såg glansiga ut. 
När jag satte honom på lådan var han så trött 
att han inte orkade lämna den när han var klar. 
Det blev veterinärbesök.

Pelle var helt förstoppad! Hans mage hade 

Matpengsfadder till hungriga kissar
Vi söker dig som vill bli regelbunden mat-
pengsfadder åt våra fina katter på Malmö/
Österlens katthem. De små här är antingen 
äldre, skygga eller har kroniska sjukdomar och 
äter specialfoder. Detta har inte gjort dem 
attraktiva för adoption och då får de stanna för 
resten av livet. 

Ingen gåva är för liten och vi tackar ödmjukt 
på förhand! Och ett stort tack till dig som 
redan är matpengsfadder. Du gör skillnad. 

Dräktiga honor söker stödhem
Pernilla är en av tre nyligen intagna hög-
dräktiga honor som kommer att få föda sina 
kattungar inomhus. Kvar ute finns flera hög-
dräktiga honor och några som redan fött och 
som behöver komma in tillsammans med sina 
ungar. Vissa är skygga.

Maila lena@kks.nu eller ring 0705-49 56 
12 om du kan hjälpa genom att vara stödhem 
åt hona med ungar så att flera räddas in.

 

HEMLÖSA KATTER KALMAR
Hemlösa Katter Kalmar räddade många 
katter från hemlöshet under 2018. Skänk en 
gåva till BG 5011-5872 eller swisha 123 511 
12 73. 
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 Hemlösa Katter Kalmar.

BLI MATPENGSFADDER
Märk din gåva med ”Matpengsfadder” och 
sätt in på PG 76 25 26-2 eller swisha 123 
412 53 08. 

FADDER ÅT NYFÖDD KATTUNGE
Hjälp Lenas katter genom att bli fadder 
åt en nyfödd kattunge tills det är dags för 
ungen att flytta till sitt för alltid-hem vid tolv 
veckors ålder (eller senare). Stöd med valfritt 
belopp som används till kostnader för mat, 
sand, avmaskning, vaccination, chipmärk-
ning, eventuella andra veterinärbesök, 
leksaker, lektunnel med mera. 

Kattungegåvor tas tacksamt emot på PG 
76  25 20-5. Märk ”Kattungefadder”. Tack på 
förhand.  

HJÄLP BÄCKAREBODA
Ekonomiskt stöd behövs för att kunna betala 
räkningarna – och även Cruellas specialfo-
der. Gåvor mottages tacksamt på PG 76 25 
20-5 eller via swish 123 354 66 03. Märk 
”BB”.

Sjuka katter
Några av katterna på Bäckareboda katthem 
har varit hos veterinär – och det kostar förstås 
pengar. 

Sten har urinproblem med konstaterad för-
tjockning av urinblåseväggen. Veterinärutred-
ning pågår och tyvärr kan tumör inte uteslutas. 
Kaninkatten har tappat matlusten. Kroppen 

är inflammerad. Utredning pågår.
Basse har problem med ett svullet ben. Han 

har redan röntgats flera gånger. Basse är ännu 
inte helt bra, men på bättringsvägen. 

Cruella har under mycket lång tid haft pro-
blem med matvägran utan att orsaken kunnat 
hittas. Hon äter endast dyrt specialfoder i 
blötform. Periodvis måste hon matas. 

Sjuke Pelle lämnad i kartong hos veterinär
inte klarat att ta emot så mycket mat. Han var 
ju helt utsvulten och väldigt glupsk. Glupsk är 
han fortfarande…

Pelle piggade på sig, men huvudet var fort-
farande snett. Därför bokades tid hos neuro-
log, men inga fel konstaterades utom att han 
inte verkade fara illa. Han kunde antagligen 
leva ett bra liv ändå.

När Pelle var tillräckligt stabil kastrerades 
han av samme veterinär som hade tagit emot 
kartongen med Pelle i. Och äntligen fick han 
en diagnos: Horners syndrom. Nerverna i 
nacken och ögat var påverkade, oklart varför. 
Men sannolikt av slag mot huvudet eller lik-
nande. Det skulle dock gå över av sig självt. En 
otrolig lättnad!

Nu är det sex månader sedan Pelle kom till 
oss. Han är en otroligt fin och lekfull katt, så 
nyfiken och full av liv. Han är fortfarande gan-
ska liten och huvudet är litet på sned.

Jag är så glad och tacksam att vi fick äran att 
ta hand om Pelle. Han ger oss så mycket kärlek 
och glädje. Vi ser fram emot många år tillam-
mans med honom. 

Pelles matte, stödhem åt Hemlösa Katter 
Kalmar 



Mirre och Lille Gossen är bara två av många katter som 
söker försäkringsfaddrar. 

Olga är en riktig kämpe med sina 16 år.

Manda och Sara är nykastrerade.

Finaste Zoja väntar på tandsanering.

Trevlig sommar tillönskas alla som hjälper hemlösa katter!

Zoja har ont i munnen
Fina Zoja har ont i sina tänder och behöver 
komma till veterinär för undersökning och 
tandoperation. KKS har det svårt ekonomiskt 
med många katter som haft dåliga tänder 
(och om katten är försäkrad ersätts inte detta 
av de flesta försäkringsbolag). Det finns inga 
pengar till fler dyrbara tandoperationer för 
närvarande. 

8-åriga Zoja var hemlös när hon och hennes 
ungar räddades för flera år sedan. Ungarna fick 
permanenta hem, medan Zoja bor i stödhem. 

Hjälp oss försäkra katter!
9-åriga syskonen Mathilda och Mirre saknar 
försäkring. Deras mamma levde i ett sommar-
stugeområde när hon var dräktig, men fånga-
des in av KKS så ungarna föddes i stödhem.

Lille Gossen har hunnit bli tio år. Han och 
hans kompisar räddades från att skjutas då de 
bodde i ett övergivet rivningshus. Han skulle 
också behöva försäkras.

Tack vare att många har blivit försäkrings-
faddrar har KKS kunnat försäkra några hundra 
katter, vilket betyder mycket för ekonomin. 
(KKS har drygt 200 fyllda platser på våra 
katthem och ytterligare flera hundra katter i 
stödhem. Och om oförsäkrade katter blir sjuka 
innan de får permanent hem blir det stora 
kostnader för KKS.)

Men många katter är fortfarande oförsäkra-
de och vi skulle vilja kunna försäkra nyinkomna 
katter direkt för att slippa onödiga kostnader.

Kan du hjälpa någon av dessa tre?

Olga still going strong
16-åriga Olga är en riktig kämpe. Hon har drab-
bats av flera olika sjukdomar, men återhämtat 
sig snabbt. För något år sedan fick hon jodbe-
handling på djursjukhus för sköldkörteln. Hon 
har också haft inflammerad bukspottkörtel. 
Därför medicineras hon med Atopica. Stackars 
Olga är till råga på allt foderallergisk. Hon äter 
dyrbart veterinärfoder. 

Stödhemmet tyckte att Olgas andning lät 
konstig och befarade att det kunde vara något 
hjärtfel. Undersökning, provtagning och rönt-
gen hos veterinär visade att hjärtat var friskt 
och hon hade ingen infektion i kroppen. Olgas 
problem är nästäppa. Hon ska därför pröva 
kortisoninhalator.

Veterinärbesöket kostade 2 400 kr. Inhalator 
och mask kommer att kosta 1 100 kr. 

För övrigt verkar Olga mår bra och njuter av 
livet! 

Vill du ta hand om 
Manda och Sara?
Flera katter har kastrerats, vaccinerats och id-
märkts sista tiden av Lenas katthem i Sölves-
borg. Två av dem är Manda och Sara som är 
nykastrerade. De kommer från ett ärende där 
totalt 25 katter tagits om hand. Manda och 
Sara är de två sista.

9-åriga Manda och 7-åriga Sara söker nu per-
manent hem. Kontakta lena@kks.nu för mer 
information eller ring 0705-49 56 12. 

KASTRERINGSPENGAR BEHÖVS!
Vill du hjälpa Lenas katthem att kastrera fler 
katter? Gåvor tas tacksamt emot till PG 76 25 
20-5 eller via swish 123 354 66 03.

OLGAS RÄKNINGAR MÅSTE BETALAS
Om du vill bidra till Olgas kostnader för 
veterinär, mediciner, specialmat och korti-
soninhalator, sätt in din gåva till Birgitta A:s 
katter på PG 76 25 30-4 eller swisha 123 
228 81 65. Märk ”Olga”. 

TANDOPERATION FÖR ZOJA
Hjälp gärna Zoja med en liten gåva. Tack på 
förhand! Sätt in till Birgitta A:s katter på  
PG 76 25 30-4 eller swisha 123 228 81 65. 
Märk ”Zoja”.

BLI FÖRSÄKRINGSFADDER!
Mer information om Lille Gossen, Mathilda 
och Mirre får du av Birgitta A, birgitta.a@
kks.nu, 073-83 11 897. 

Försäkring kostar 90 kr/mån eller 1 080 
kr/år. Avgift sätts in på PG 76 25 30-4. Märk 
”Försäkringsfadder”.  

Sommarrabatt för dig och KKS
Ett sommarrabattshäfte som innehåller fina 
erbjudanden för hela familjen hos en mängd 
besöksmål i Skåne har tagits fram. Kattkom-
mando Syd får 100 kr för varje sålt häfte. 
Rabatthäftet kostar 220 kr.

32 skånska företag och Vellinge kommun 
är med och har tre erbjudanden var. Häftet 
levereras till dig i slutet på maj 2019.

Köp dina häften här: https://www.som-
marrabatten.se/kop-sommarrabatten/

Ha en trevlig sommar och stöd samtidigt 
våra hemlösa katter!



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. 

Borgholm: Loppis i Nettoparken fredagar från 
14 juni till och med 16 augusti 10-18.
Kalmar: Vårmarknad i Sinnenas park torsdag 
16 maj 12-18.
Karlshamn: Östersjöfestivalen, på Drottning-
gatan hittar du KKS i dagarna tre, torsdag 18 
juli – lördag 20 juli. 
Karlskrona: Öppet hus på Kattkommando 
Syd med Oriflame torsdag 9 maj 17-20, tisdag 
4 juni 17-20 på Intagsvägen 3 A, 2:a våningen 
(mittemot Dynapac). Buss 1 och 4. Parkering di-
rekt utanför. Oriflame skänker 10 % av dagens 
försäljning till KKS. Försäljningsmaterial och 
loppisgrejor på tema katt.
Karlskrona: Lövmarknad torsdag 20 juni 8-20.
Karlskrona: Loppis i Hoglands Park tisdagar 
från 25 juni till och med 13 augusti.
Nybro: Bakluckeloppis på Åkrakhällskolan 
söndag 5 maj 10-14.
Rödeby: Öppet hus på Hökamåla Katthotell 
sista söndagen varje månad 13-16: 28 april, 26 
maj, 30 juni, 28 juli, 25 augusti. Vi bjuder på 
fika. Ta gärna med kattmat/sand!
Rödeby: Rödebydagen lördag 1 juni 9-15.
Sölvesborg: Killebom sommarmarknad ons-
dag 3 juli.

OLIKA FUNKTIONER I KKS
Adressregister: 
Maila adress@kks.nu
Anmälan veterinärvårdsfadder:
Nils Willysson, vetrfadder@kks.nu, 
070-237 12 76 
Facebook-administratör:
Huvudadministratör: 
Kathleen Ericsson, kathleen@kks.nu. 
Insamlingsansvarig: 
Susanne Cederholm
susanne.c@kks.nu, 0733-38 04 06
Revisor: Nils Willysson, nils.w@kks.nu 
Styrelsen:
Annette Örn, annette.o@kks.nu
Birgitta Carlsson, birgitta@kks.nu
Alexander Kinberg, alexander.k@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

NU KAN DU BETALA MED KORT
För att underlätta för dig som vill stödja 
KKS har flera betalningssätt införts. I 
webbutiken kan du betala till plusgiro, med 
betal- och kreditkort, på faktura och via 
swish.

Vi har också startat Facebook-insamling-
ar där gåvan kan betalas med betal- eller 
kreditkort.  

TESTAMENTE
Det är viktigt att skriva testamente med 
information om hur ens tillgångar ska 
fördelas efter att man gått bort. Om du 
inte har bröstarvingar går allt automatiskt 
till Allmanna arvsfonden som är en statlig 
myndighet. 

Men om du värnar om katter och vill att 
hemlösa katter i nöd ska få hjälp är det vik-
tigt att skriva din önskan i ett testamente. 
Kattkommando Syd behöver alltid pengar 
för att kunna fortsätta vårt arbete att hjälpa 
behövande katter. Ange vårt organisations-
nummer 80 24 36-6349 om du inkluderar 
KKS i testamentet. 

Kontakta Birgitta Carlsson, 0708-87 35 
10, i Kattkommando Syd för mer infor-
mation. Eller ta hjälp av bank, jurist eller 
begravningsbyrå för att upprätta ett giltigt 
testamente. 

SKÄNK MAT OCH SAND
Du kan lämna mat och sand med mera i 
Kattkommando Syds lokal på Intagsvägen 
3 A i Karlskrona. Om kontoret är obeman-
nat, ställ utanför dörren en trappa upp. 

Katterna på katthemmet i Rödeby, katter 
som matas ute och stödhem med många 
katter behöver detta. Fodertunnor finns i 
vissa affärer, se kks.nu.

BLI MEDLEM = KKS-VÄN
För en hundralapp blir du KKS-vän och 
medlem i Kattkommando Syd. Avgifterna 
används till veterinärvård. Vi skickar ett 
medlemskort för kalenderår.

Betala avgiften på PG 138 39 84-0. Inbe-
talningskortet i bilagan kan användas.

Djurdeckarna-serien handlar om djur, djurskyddsfrågor 
och djur som far illa. Beställ på butik.kks.nu 

Kattsveket reas för 59 kr + frakt. Kan beställas via inbetal-
ningskort i bilagan. Paketpris på Kattsveket och Katthems-
äventyret i vår webshop, butik.kks.nu.

Fadder till Lenas katthem
Regelbundna gåvor med valfri summa ger 
ekonomisk trygghet. Lenas katthem ber om 
fler faddrar som stödjer regelbundet.  

Till minne
En fin gest till minne av en kattvän som gått 
bort är att skänka pengar till hjälp till hemlösa 
katter. Kattkommando Syd skickar minnes-
adress till närmast anhörig eller begravnings-
byrå. Maila inger.thorn.ottosson@kks.nu 
eller ring 0729-74 51 58 för mer information. 
Minnesgåvan kan sättas in på PG 138 39 84-0.

Tandvärk... aj, aj, aj!
Att ha ont i tänderna är mycket smärtsamt 
för en katt och ett större antal katter på 
Malmö/Österlens Katthem behöver tand-
vård. En tandsanering för en katt kan kosta 
från ca 5 000 kr och uppåt. Vi vädjar till dig 
om hjälp för våra katter! Märk din gåva med 
”Tänder”. 
PG 76 25 26-2 
Swish 123 412 53 08

VILL DU BLI FADDER?
Gåvor tas tacksamt emot till Lenas katthem. 
Sätt in din faddergåva på PG 76 25 20-5 el-
ler via swish 123 354 66 03. Märk ”Fadder”.



Kattkommando Syds egna saker

                          #                                   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 våren 2019

Fler varor på nästa sida!

GÅVOGRAM
Finaste gåvan när man stödjer 
någon som verkligen behöver hjälp 
som hemlösa katter. Välj summa att 
ge som gåva till KKS. Den som du 
vill ska få gåvogrammet får det med 
tack från KKS. Gåvogrammet skickas 
till dig så att du kan slå in det i 
paket. Du kan välja belopp 100, 200, 
300, 500, 1000 kr.
Pris: från 100 kr + frakt 9 kr

Handla i webbutiken
Fler varor finns i Kattkommando Syds webbutik, 
butik.kks.nu. Betala till plusgiro, med betal- 
och kreditkort, på faktura och via swish.

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 kr + frakt 28 kr

Tygkasse med KKS-logga = 88 kr

 p Naturvit     p Mörkare beige

p KKS-kulspetspenna = 69 kr

p 10 blandade vykort = 54 kr

GÅVOGRAM. Antal: ..... Belopp: ..........

Myntakudde GRÖN = 39 kr

 p Kvadratisk  p Avlång 

p Silverband  = 39 kr

p Jag vill bli FÖRSÄKRINGSFADDER

    åt valfri katt

    p 1 080 kr/år  p 90 kr/månad

p VÅRGÅVA. Summa: ...............

p KKS-vän 2019 = 100 kr

p Bok, Kattsveket = 113 kr

p Bok, UNNIversum = 103 kr

p Sjal, blå = 93 kr

p Sockar, beige = 84 kr

p Fiskmyntakudde = 59 kr 

p Kattkakformar = 39 kr

p Silverband i hänge = 109 kr

p Jag vill bli FADDER och betalar

     ......................... kr/månad

SILVERBAND
KKS har tagit fram SILVERBANDET 
för att visa på katters utsatthet och 
att de behöver stöd.
Pris: 30 kr + frakt 9 kr

KKS-KULSPETSPENNA
Kulspetspenna som är behaglig 
att skriva med och med pekare för 
skärm. Kattkommando Syd tryckt 
på pennan. Patron kan bytas.
Pris: 60 kr+ frakt 9 kr

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

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



SJAL
Sjal i blått med kattmotiv, storlek 
40x180 cm, viscose. 
Pris: 175 kr + frakt 18 kr

SOCKAR
Beige sockar med kattmotiv. 
Storlek 37-39
Pris: 75 kr/paret + frakt 9 kr

KATTMYNTAFISK
Tygfisk med kattmynta. Längd 20 
cm.
Pris: 50 kr + frakt 9 kr

KATTKAKFORMAR
Kakform i rostfritt stål. Storlek 6x6 
cm (kropp) resp 7x3 cm (huvud).
Pris: 30 kr + frakt 9 kr

Dessa varor och många fler finns att köpa i vår webshop, butik.kks.nu.  
Begränsat antal. Priserna gäller så långt lagret räcker eller senast 30 juni 2019.

Kattkommando Syd önskar alla 
kattvänner en riktigt trevlig sommar!

KATTSVEKET   -   REA!
Kattsveket är den första fristående 
delen i den spännande Djurdeck-
arna-serien av Mari Bister för barn 
5-10 år. Mari Bister har tilldelats 
Tomelillas kommuns kulturpris.

Paketpris för Kattsveket och Katt-
hemsäventyret i vår webbutik, där 
även den senaste fristående delen 
Gräsandsäventyret säljs.

Reapris: 59 kr + frakt 54 kr

UNNIVERSUM   -  REA!
UNNI-versum av Torsten Larsson 
(illustrationer) och Eva Ullerud 
(text)  Katten Unni bor med sin  
matte på landet. Tyvärr okastrerad 
så det föds kattungar. 
Reapris: 49 kr + frakt 54 kr

REA! REA!

RECEPT VITA PEPPARKAKOR
Blanda 25 g smör (mjölkfritt mar-
garin), 1 dl vatten, 1 dl sirap och 1 
dl socker i en kastrull, koka upp och 
låt svalna.

Rör i 6,5 dl vetemjöl och 1 tsk 
hjorthornssalt. Blanda ihop, blir den 
för kladdig ta i lite mer mjöl. Låt vila 
i kylen 1 timme. 

Kavla ut degen tunt och ta ut 
kakor med formarna. Grädda i ca 8 
min i 175 grader. Dekorera med kris-
tyr: 1 äggvita (vispat kikärtsspad) 
och 4 dl florsocker, karamellfärg.

Inom parentes = veganskt. 

Stöd Kattkommando Syd enkelt 
genom att ge lite av din tid.
Nu kan du stötta Kattkommando 
Syd när du ska boka hotell eller 
handla på nätet. Går du via vår sida 
på Sponsorhuset får du tillbaka 
riktiga pengar, som sedan delas 
mellan Kattkommando Syd och dig 
som är medlem hos Sponsorhuset! 
Bli medlem hos sponsorhuset.se/
kks 

Kattkommando Syd är med och tävlar om 2000 kr! 
I tävlingen skall KKS 
värva nya panelister till 
undersökningsföretaget Panel.
se. För varje aktiv panelist vi 
värvar kommer Kattkommando 
Syd få pengar för varje framtida 
undersökning som besvaras. Ett 
lättare sätt att hjälpa våra hemlösa 
katter har aldrig funnits! 

Registrera din mailadress på 
sidan paneljakten.se/index.
php?c=kks. Alla från 15 år kan vara 
med.

SILVERBAND I HÄNGE
Symboliserar hjälp till hemlösa kat-
ter. Strass och vitmetall. 1,5 x 4 cm.
Pris: 100 kr + frakt 9 kr
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